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KOMMUNREVISIONEN     2022-12-07  
 

 
        Kristianstads kommun 

Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 
       

Granskning av bygglovsverksamheten och uppföljning av tillsynsärenden 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC genomfört en gransk-

ning av bygglovsverksamheten och uppföljning av tillsynsärenden. Syftet med granskningen är att 

bedöma om att bedöma om byggnadsnämnden bedriver bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt 

sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig inom området.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att byggnadsnämnden inte helt bedriver 

bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig 

inom området. 

Bedömningen grundar sig bland annat på att det upplevs finnas en tillräcklig bemanning och organi-

sation för att kunna svara upp mot ärendenas volym och komplexitet. Det har funnits och finns fortfa-

rande finns en viss eftersläpning i ärendena som tyder på att organisationen och bemanningen inte 

helt är tillräcklig mot bakgrund av de behoven som finns. Vidare har det under de senaste åren genom-

förts ett arbete de senaste åren med att revidera och ta fram rutiner för lov- och anmälningsprocessen. 

Granskningen visar även att kompletteringar behöver efterfrågas för en stor andel av de inkomna 

ärendena vilket indikerar att kommunikationen mot invånare och företag avseende bygglovsprocessen 

kan stärkas. Det finns tydliga riktlinjer om hur överklagade ärenden administrativt ska hanteras samt 

att endast en mycket liten del av de överklagade besluten ändras i högre instans. Det framkommer 

också att tillsyn inte har prioriterats de senaste åren och det finns inte någon aktuell tillsynsplan. 

Bygg- och anmälningslov samt tillsyn följs upp inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Vi kon-

staterar dock att det inte sker någon övrig specifik uppföljning inom granskade områden i form av 

statistikredovisningar, som särskilda punkter i nämndens protokoll eller inom ramen för intern kon-

troll.   

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Byggnadsnämnden bör revidera gällande delegationsordning. 

• Byggnadsnämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att på sikt minska andel 

lov- och anmälningsärenden för vilka kompletteringar behöver efterfrågas för att beslut ska 
vara möjligt. 

• Byggnadsnämnden rekommenderas att säkerställa att fattade avslagsbeslut för lovärenden in-
nehåller information om förekommande avgift, redogörelse för hur förekommande avgift har 
räknats fram samt överklagandehänvisning i enlighet med Boverkets rekommendationer om 
innehåll i lovbeslut enligt PBL. 

• Byggnadsnämnden rekommenderas att säkerställa en tillräcklig styrning och uppföljning av 

sitt tillsynsuppdrag, vilket inte minst omfattar att tillse en tillräcklig bemanning för att genom-
föra hela uppdraget.  

• Byggnadsnämnden rekommenderas att nämnden förbättrar och tydliggör uppföljningen av 
reducerade avgifter och överskridna handläggningstider i förhållande till krav i PBL, samt sä-
kerställer att uppföljningar även omfattar en analys av orsaker till eventuella brister som note-
ras. 

• Byggnadsnämnden rekommenderas att överväga att införa kontrollmoment avseende grans-

kade områden i internkontrollplanen.  



 

 

 
Granskningsrapporten överlämnas till byggnadsnämnden för besvarande senast den 15 februari år 
2023 och till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Svar skickas till revision-
en@kristianstad.se och till det sakkunniga biträdet lena.salomon@pwc.com 
 
 
För revisorerna i Kristianstads kommun 
 
  
 
Sven Gunnar Linné     Göran Sevebrant 
Ordförande      Vice ordförande 
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun
genomfört en granskning. Granskningens syfte är granskningen är att bedöma om
byggnadsnämnden bedriver bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och om den
interna kontrollen är tillräcklig inom området. Utifrån genomförd granskning är vår
samlade bedömning att byggnadsnämnden inte helt bedriver bygglovsverksamhet på ett
ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig inom området.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer byggnadsnämnden en tillfredsställande
organisation och bemanning som svarar upp mot ärendenas
volym och komplexitet?

Delvis

Finns rutiner för lov- och anmälningsprövningen som syftar till
säkerställa en effektiv och rättssäker process?

Ja

Sker handläggning av lov- och anmälningsärenden på ett a)
effektivt sätt?

Nej

Sker handläggning av lov- och anmälningsärenden på ett b)
rättssäkert sätt?

Delvis

Bedriver nämnden tillsyn i tillräcklig utsträckning? Nej

Har nämnden en tillräcklig uppföljning av ovan granskade
områden?

Delvis

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi byggnadsnämnden att:

● revidera gällande delegationsordning.
● vidta lämpliga åtgärder för att på sikt minska andel lov- och anmälningsärenden för

vilka kompletteringar behöver efterfrågas för att beslut ska vara möjligt.
● säkerställa att fattade avslagsbeslut för lovärenden innehåller information om

förekommande avgift, redogörelse för hur förekommande avgift har räknats fram
samt överklagandehänvisning i enlighet med Boverkets rekommendationer om
innehåll i lovbeslut enligt PBL.
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● säkerställa en tillräcklig styrning och uppföljning av sitt tillsynsuppdrag, vilket inte
minst omfattar att tillse en tillräcklig bemanning för att genomföra hela uppdraget.

● nämnden förbättrar och tydliggör uppföljningen av reducerade avgifter och
överskridna handläggningstider i förhållande till krav i PBL, samt säkerställer att
uppföljningar även omfattar en analys av orsaker till eventuella brister som noteras.

● överväga att införa kontrollmoment avseende granskade områden i
internkontrollplanen.
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Inledning

Bakgrund
I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som ansvarar för kommunens
verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL). I PBL regleras planläggning och
byggande; från översiktsplan, via detaljplan, till lov- och byggprocessen. Lov- och
byggprocessen omfattar bland annat handläggning av inkomna ärenden.

Byggnadsnämnden är skyldig att tillse att ärenden handläggs så snabbt, enkelt och
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. I lagtext finns krav på
hur lång tid handläggningen av olika ärenden får ta. När nämnden fattat ett beslut kan
detta, med vissa undantag, överklagas och nämnden är skyldig att informera sökanden
om denna möjlighet.

PBL har under senare år förändrats ett antal gånger. Den byggprocess som infördes
2011 syftade till att åstadkomma en effektiv, enhetlig och rättssäker tillämpning av
lagstiftningen. En del i detta var att förstärka och förtydliga byggnadsnämndens
tillsynsansvar. En byggnadsnämnd är skyldig att pröva förutsättningarna för, och
behovet av, att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta
att någon inte har följt de krav som ställs. Trots detta är tillsynen ett område som inom
kommuner ofta får stå tillbaka till förmån för handläggning av lovärenden.

I byggnadsnämndens ansvar ingår även att följa upp och utvärdera sin verksamhet.

De förtroendevalda revisorerna har efter en bedömning av väsentlighet och risk beslutat
att genomföra en granskning av bygglovsprocessen.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om byggnadsnämnden bedriver
bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är
tillräcklig inom området. Följande utgör revisionsfrågor i granskningen:

1. Säkerställer byggnadsnämnden en tillfredsställande organisation och bemanning
som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet?

2. Finns rutiner för lov- och anmälningsprövningen som syftar till säkerställa en effektiv
och rättssäker process?

3. Sker handläggning av lov- och anmälningsärenden på ett
a) effektivt och b) rättssäkert sätt?

4. Bedriver nämnden tillsyn i tillräcklig utsträckning?
5. Har nämnden en tillräcklig uppföljning av ovan granskade områden?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
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Den revisionella bedömningen i granskningen utgår från nedan revisionskriterier:

● Plan- och bygglagen 9 kap § 27, 45; 10 kap § 37; 11 kap § 3, 5; 12 kap § 8a
● Plan- och byggförordningen 8 kap § 8
● Kommunallagen kap 6 § 6
● Kommuninterna styrdokument

Avgränsning
Granskningen är i tid avgränsad till i huvudsak 2022. I övrigt, se syfte, revisionsfrågor
och revisionskriterier.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
● Insamling av statistik av lov- och anmälningsärenden för år 2021 och 2022 i syfte att

kartlägga viktiga delar av handläggningsprocessen. Speciellt fokus har lagts vid
handläggningstider, förelägganden om kompletteringar, överklagade ärenden samt
förekommande avgiftsreduceringar.

● Granskning av uppföljningar av bygglovsverksamheten som lämnats till nämnden i
termer av delårsredovisning och årsredovisning samt annan löpande uppföljning.

● Intervjuer med förvaltningschef, bygglovschef samt controller på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskningen har även omfattat en stickprovskontroll där vi utifrån en förteckning över
samtliga handlagda ärenden under 2022 valt ut tio ärenden för vilka all befintlig
dokumentation har begärts ut. Syftet med stickprovskontrollen är att bedöma hur väl
handläggning och dokumentation stämmer överens med aktuell lagstiftning och
kommunens interna styrdokument.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

5



Granskningsresultat

Organisation
Revisionsfråga 1: Säkerställer byggnadsnämnden en tillfredsställande organisation och
bemanning som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet?

Iakttagelser

Av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads
kommun, senast fastställt av kommunfullmäktige 2022-09-13 § 138, framgår att
byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsverksamhet
och beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand.

Organisation och bemanning
Beslutsorganisationen utifrån PBL regleras primärt i nämndens delegationsordning,
senast reviderad 2021-12-15 § 259. Vid intervju framgår att delegationsordningen
överlag anses behöva en översyn vad gäller avvikelser mot detaljplan samt
prejudicerande beslut från nämnden, men att delegationsordningen i stort säkerställer
en transparens mot nämnden.

Bemanningen vid bygglovsavdelningen uppges i dagsläget vara i balans. Bemanningen
består av 4+1 administratörer, 7+1 bygglovshandläggare, 1+1 tillsynshandläggare, 5
byggnadsinspektörer, 1 stadsarkitekt och 1 bygglovschef. De resurser som är angivna
som +1 är extraresurser vilka har varit visstidsanställda under pandemin mot bakgrund
av det ökade söktrycket. Den extra bygglovshandläggaren och tillsynshandläggaren
kommer vara kvar år 2022 ut och den extra administratören kommer vara kvar tills
januari månad år 2023.

De intervjuade framhåller att bemanningsläget just nu täcker de behov som finns nu och
framöver. Det beskrivs att det tidigare fanns en hög personalomsättning på avdelningen
som gjorde att handläggarna fick arbeta relativt “smalt” med ärendena då handläggarna
inte hade kompetens nog att arbeta mer brett. Flera av medarbetarna har nu mer än två
års erfarenhet vilket har gjort att det har varit möjligt att bredda arbetsuppgifterna för att
på så vis också stimulera personalen. Vid intervjuer samt vid sakgranskning framgår att
representanter för förvaltningen bedömer att kapaciteten fortfarande är påverkad av att
många handläggare är relativt oerfarna och att effektiviteten inte nödvändigtvis skulle
öka på kort sikt om man skulle få in fler nya personella resurser.

Det beskrivs också att det tidigare tidigare tog lång tid att introducera nya medarbetare
då det saknades dokumenterade rutiner inom många områden, men att dessa nu har
tagits fram (se mer under nästa fråga). Detta har också medfört en enklare och tydligare
introduktion till nyanställda.

Fördelning av ärenden
När det gäller fördelningen av ärenden har avdelningen tagit fram en fördelningsprocess
med olika kategorier som de olika handläggarna har hand om. Fördelningen sker
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kontinuerligt efterhand som ärendena inkommer och sker till den handläggare som
bedöms ha tid att handlägga ärendet. I fördelningsprocessen är det möjligt att följa upp
antalet ärende per handläggare och status i ärendena. Avstämning gällande ärendena
sker på veckovisa handläggningsmöten där olika typer av frågor kan lyftas och
diskuteras.

För att underlätta handläggningsprocessen både internt och gentemot medborgarna har
det införts en automatiserad process som innebär att de sökande för ett automatiskt
genererat meddelande om att ärendet handläggs.

Handläggningstider och nationell statistik
Specifika handläggningstider beskrivs under revisionsfråga 3. Av intervjuer framkommer
att ett bekymmer gällande handläggningstiden har varit att det för det lagstadgade
kravet om att kommunen har tre veckor på sig att återkoppla till sökanden om
handlingarna inte är kompletta sedan inte spelar någon roll hur effektiv handläggningen
är när kompletteringen inkommer. Då de inte alltid har hunnit med återkoppling inom tre
veckor har det också varit svårt att hålla handläggningstiden på 10 veckor. Det framhålls
att verksamheten blir bättre och bättre på att hantera ärendena inom lagstadgad tid men
att de inte helt är inom ramen ännu.

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada går det att finna statistik inom flera
områden kopplat till bygglovsärenden. I följande två mätområden har Kristianstads
kommun lämnat in uppgifter de senaste åren:

Diagram 1: Bostäder som beviljats bygglov under de senaste två åren, antal/1000 invånare

Källa: Kolada

Statistiken visar att Kristianstads kommun i jämförelse med liknande kommuner och
med kommunerna i KKKHV-nätverket har beviljat färre bygglov för bostäder per 1000
invånare. Vidare visar också statistiken att antalet beviljanden minskade något mellan
åren 2019 och 2021.
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Diagram 2: NKI för bygglov i Öppna jämförelser

Källa: Kolada

I jämförelse med liknande kommuner och kommunerna i KKKHV-nätverket har
Kristianstads kommun ett lägre NKI-värde (med undantag från Halmstads kommun). Vid
sakgranskning påtalas att Kristianstads kommuns värde är bättre när privatpersoner
inkluderas i NKI-undersökningarna, samt att man ser en positiv trendutveckling. Ett lägre
värde tyder på att de företag som kommit i kontakt med bygglovssidan är mindre nöjda i
Kristianstad jämfört med de andra kommunerna ovan.

Bedömning

Säkerställer byggnadsnämnden en tillfredsställande organisation och bemanning som
svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet?

Svaret på revisionsfrågan är delvis.

Bedömningen grundar vi på att det av verksamheten numera upplevs finnas en tillräcklig
bemanning och organisation för att kunna svara upp mot ärendenas volym och
komplexitet. Vi noterar att det har skett en utveckling de senaste åren med att bygga
upp organisationen genom bland annat digitaliseringsåtgärder för att kunna hantera
ärendemängden samt att extra resurser tillsats under pandemin för att hantera den
tillfälligt ökade ärendemängden.

Vi konstaterar däremot att det har funnits och fortfarande finns en viss eftersläpning i
ärendena som tyder på att organisationen och bemanningen inte helt är tillräcklig mot
bakgrund av de behoven som finns. Verksamheten lyfter även behov att revidera
gällande delegationsordning. Vi ser också att statistik visar att framförallt kundnöjdheten
kan förbättras.
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Rutiner för en effektiv och rättssäker process

Revisionsfråga 2: Finns rutiner för lov- och anmälningsprövningen som syftar till
säkerställa en effektiv och rättssäker process?

Iakttagelser

Framtagna rutiner
För att säkerställa en effektiv och rättssäker process krävs att det finns ett antal
framtagna rutiner för verksamheten och handläggningen. Som tidigare beskrivits har det
skett ett arbete de senaste åren gällande framtagande samt implementering av rutiner.
Det är ett arbete som fortfarande är pågående gällande att ta fram ytterligare material
kopplat till olika typer av ärenden. Genom att göra så säkerställs en likartad bedömning i
ärendena och att få bedömningsgrunderna så lika som möjligt. Vidare har det också
tagits fram vissa standardformuleringar i granskningsbladen som är en form av en
checklista för vad som ska granskas i särskilda ärenden. Checklistan används i
kombination med andra rutiner inför beslutsfattande och är ett stöd i
handläggningsarbetet.

I intervju beskrivs också att det nu finns färdiga rutiner för att kunna ta in konsultstöd i
verksamheten genom att det tecknats ett ramavtal för bygglovshandläggare och
inspektör.

Som huvuddokument i handläggningsprocessen finns Riktlinjer för teknisk kontroll och
handläggning i byggprocessen. Dokumentet innehåller beskrivningar gällande hela
handläggningsprocessen och innehåller rutinbeskrivningar för handläggning kring
specifika ärenden som exempelvis nätstationer, kompletteringsåtgärder och
mobilmaster. Riktlinjerna kompletteras av manualer och lathundar.

Åtgärder för likvärdig bedömning
Vid intervju beskrivs förvaltningen ha en kultur som präglas av god kommunikation
mellan handläggare där det finns möjlighet att informellt stämma av aspekter av
handläggningen för de fall en handläggare är osäker på en bedömning. Därtill
genomförs som tidigare nämnts veckovisa avstämningsmöten vid vilka handläggare kan
lyfta utmaningar i den löpande handläggningen, vilket inkluderar frågor om
bedömningar. Förvaltningen har även instiftat ett förvaltningsövergripande
avstämningsforum där handläggare kan ställa direkta frågor i syfte att effektivisera
handläggningen. Förvaltningen bedriver ingen systematisk aktgranskning men beskriver
vid intervjuer att de flesta beslut i ärenden sker genom delegat då förvaltningen har ett
stort antal nya handläggare som inte har delegation att fatta egna beslut än.

Redovisning av delegationsbeslut
Granskningen har tagit del av rutin för framtagande av delegationslista samt noterar att
delegationsbeslut redovisas nämnden vid samtliga nämndsammanträden under 2021
och 2022. Av protokoll framgår att nämndsbeslut under sommarperioden fattas av
nämndordförande och redovisas nämnden vid första sammanträdet efter
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sommarperioden. Vid intervjuer framgår att nyanställda genomgår en period där beslut
fattas av en mer erfaren delegat i syfte att säkerställa korrekta beslut.

Bedömning

Finns rutiner för lov- och anmälningsprövningen som syftar till säkerställa en effektiv och
rättssäker process?

Svaret på revisionsfrågan är ja.

Bedömningen grundar vi på att det har genomförts ett arbete de senaste åren med att
revidera och ta fram rutiner för lov- och anmälningsprocessen som syftar till att
säkerställa en effektiv och rättssäker process. Vi noterar att det också finns ett
pågående arbete kring att ta fram fler rutiner kring specifika ärenden. Enligt vår mening
bidrar redan framtagna dokument till att säkerställa en effektiv och rättssäker process.

Effektiv och rättssäker handläggning

Revisionsfråga 3a: Sker handläggning av lov- och anmälningsärenden på ett effektivt
sätt?
Enligt plan- och bygglagen ska en byggnadsnämnd skyndsamt handlägga ärenden om
lov- och förhandsbesked samt anmälningsärenden. Vidare ska nämnden meddela sitt
beslut om lov- eller förhandsbesked inom tio veckor från komplett ansökan. Under vissa
förutsättningar får nämnden förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. För
anmälningsärenden är handläggningstiden från komplett ansökan till att beslut ska
meddelas fyra veckor.

Iakttagelser

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av sammanställda utdrag från
förvaltningens ärendehanteringssystem (ByggR) avseende bygglov. I datasetet noterar
vi ett antal ärenden av typen “test” som ligger kvar som pågående ärenden i
ärendehanteringssystemet. Under granskningen har vi för de fall vi identifierat
uppenbara testärenden exkluderat dessa i sammanställningen, dock har ingen manuell
genomgång av samtliga ärenden i sammanställningen för detta syfte varit möjlig att
genomföra inom ramen för granskningen. Följande har vi noterat utifrån erhållen data:

● 955 bygglovsärenden har inkommit till kommunen som registrerats i
ärendehanteringssystemet med startdatum under 2021.

● 880 av 955 ärenden har registrerade beslutsdatum.
● Av de 955 ärenden som inkommit under 2021 har 75 stycken per september 2022

inget beslutsdatum. Av dessa är 10 avslutade medan 65 är pågående. Av dessa 65
ärenden har 44 stycken erhållit föreläggande om kompletteringar, medan övriga 21
ärenden inte har erhållit föreläggande om komplettering eller har ett fattat beslut
registrerat.

● 394 av 955 ärenden har beslutats inom angiven tidsfrist om 10 veckor vilket
motsvarar 41,3 procent av den totala ärendevolymen. Av dessa har 199 ärenden
beslutats utan att föreläggande om komplettering varit nödvändigt, vilket motsvarar
20,8 procent av den totala ärendemängden.
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● 124 av 955 ärenden har beslutats efter att angiven tidsfrist om 10 veckor överstigits
vilket motsvarar 12,9 procent av ärendemängden.

● Totalt har 607 av 955 ärenden (63,6 procent) erhållit föreläggande om komplettering
för möjligt beslut. Från det att ett ärende kommer in har förvaltningen tre veckor på
sig att begära in kompletteringar för de fall ärendet inte är fullständigt för
handläggning.

● Av de 607 ärenden som erhållit föreläggande om komplettering har föreläggande om
komplettering skickats ut inom angiven tidsram i 334 ärenden, vilket motsvarar 55,0
procent av dessa ärenden.

● 273 ärenden av ärendena med föreläggande om komplettering (motsvarande 45,0
procent) har fått föreläggande om komplettering efter tre veckor.

● Av de 607 ärenden som har fått föreläggande om kompletteringar har 232 notering
om datum då ärendet anses komplett. Av dessa har 160 (69,0%) beslutats inom den
angivna tidsfristen om 10 veckor. Av den totala ärendemängden motsvarar detta
16,8 procent.

● 525 bygglovsärenden har inkommit till kommunen som registrerats i
ärendehanteringssystemet med startdatum under 2022 till och med september.

● 333 av 525 ärenden har ett registrerat beslutsdatum.
● Av de 525 ärenden som till och med september inkommit under 2022 har 192 inget

beslutsdatum per september. Av dessa är 5 avslutade medan 100 har fått
föreläggande om kompletteringar. Av de återstående 92 ärendena har åtminstone 60
ärenden överskridit tidsfristen för föreläggande om komplettering inom tre veckor.

● 176 ärenden, motsvarande 33,5 procent av den totala ärendemängden, beslutats
inom angiven tidsfrist om 10 veckor. Av dessa har 110 ärenden beslutats utan att
kompletteringar varit nödvändiga, vilket motsvarar 21,0 procent av den totala
ärendevolymen.

● 157 ärenden har beslutats efter angiven tidsfrist om 10 veckor.
● Totalt har 276 ärenden förelagts om kompletteringar och av dessa har 79 ärenden

(50,3 procent) erhållit föreläggande om komplettering inom tre veckor från det att
ärendet inkom till kommunen.

● Av de ärenden som har erhållit föreläggande om kompletteringar har 40 notering om
datum då ärendet är komplett, och av dessa har 21 (52,5%) beslutats inom angiven
tidsfrist om 10 veckor. Av den totala ärendemängden motsvarar detta 4,0 procent.

Tabell 1 på nästkommande sida redogör för totalt antal inkomna bygglovsärenden 2021
och 2022 (tom sept), antal ärenden med förelägganden om kompletteringar utfärdade
samt antal ärenden där beslut fattats utan att föreläggande om komplettering har behövt
skickats ut.
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Tabell 1: Totalt antal inkomna bygglovsärenden samt ärenden med och utan föreläggande om
kompletteringar 2021 och 2022 (tom sept).

Bygglovsärenden 2021 2022 (tom sept)

Antal inkomna ärenden 955 (100%) 525 (100%)

Antal ärenden med förelägganden om
kompletteringar

607 (63,6%) 276 (52,6%)

Antal beslutade ärenden utan föreläggande
om komplettering

361 (37,8%) 157 (29,9%)

Antal av totalt inkomna ärenden handlagda
inom tidsfrist på 10 veckor (kompletta, utan
komplettering)

199 (20,8%) 110 (21,0%)

Antal av totalt inkomna ärenden handlagda
inom tidsfrist på 10 veckor (kompletta, med
komplettering)

160 (18,8%) 21 (4,0%)

Källa: Dataunderlag från kommunen

Noterbart är att över hälften av ärendena som kommer in till kommunen under 2021 och
2022 till och med september behöver kompletteras för att beslut ska kunna fattas.

Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av en sammanställning över
hanteringen av anmälningsärenden. Följande har vi noterats utifrån erhållen data:

● 534 anmälningsärenden har inkommit till kommunen som registrerats i
ärendehanteringssystemet med startdatum under 2021.

● 510 av 534 ärenden har registrerade beslutsdatum.
● 406 av 534 ärenden har beslutats inom 4 veckor från det att ärendet inkommit vilket

motsvarar 76,0 procent av den totala volymen anmälningsärenden. Av dessa har
261 ärenden beslutats utan att föreläggande om komplettering varit nödvändigt,
vilket motsvarar 48,9 procent av den totala ärendemängden.

● 239 anmälningsärenden erhöll under 2021 föreläggande om komplettering, och av
dessa skickades föreläggande ut inom tre veckor för 217 ärenden, vilket motsvarar
90,1 procent av ärenden med föreläggande om komplettering.

● Av de 239 ärenden som erhållit föreläggande om komplettering har 163 notering om
datum då ärendet var komplett, och av dessa har 114 (47,7%) beslutats inom fyra
veckor från det att komplett ansökan var inkommen. Detta motsvarar 21,3 procent
av den totala ärendemängden.

● 285 anmälningsärenden som inkom 2021 var kompletta för beslut utan
kompletteringsbehov, medan 10 ärenden saknar beslutsdatum. Av dessa 10
ärenden är tre avslutade.

● 423 anmälningsärenden har inkommit till kommunen som registrerats i
ärendehanteringssystemet med startdatum under 2022 till och med september.

● 250 av 423 har beslutats inom 4 veckor från det att ärendet inkom vilket motsvarar
59,1 procent. Av dessa har 183 ärenden beslutats utan att föreläggande om
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komplettering varit nödvändigt, vilket motsvarar 43,3 procent av den totala
ärendemängden.

● 111 ärenden förelagts om kompletteringar varav 92 (82,9%) inom tre veckor från det
att ärendet inkommit.

● Av de 111 ärenden som förelagts om kompletteringar har 68 ett registrerat datum för
komplett ärende varav 64 (94,1%) beslutats inom tidsfristen på fyra veckor. Av den
totala ärendevolymen motsvarar detta 15,1 procent.

● 112 ärenden har per september 2022 inte något registrerat beslutsdatum, tre av
dessa ärenden är avslutade och 53 har fått förelägganden om kompletteringar och
merparten har inkommit under tidig höst 2022.

Tabell 2: Totalt antal inkomna lovärenden samt ärenden med och utan föreläggande om
kompletteringar 2021 och 2022 (tom sept).

Anmälningsärenden 2021 2022 (tom sept)

Antal inkomna ärenden 534 (100%) 423 (100%)

Antal ärenden med förelägganden om
kompletteringar

239 (44,8%) 111 (26,2%)

Antal beslutade ärenden utan
föreläggande om komplettering

285 (53,4 %) 200 (47,3%)

Antal av totalt inkomna ärenden
handlagda inom tidsfrist på 4 veckor
(kompletta, utan komplettering)

261 (48,9%) 183 (43,3%)

Antal av totalt inkomna ärenden
handlagda inom tidsfrist på 4 veckor
(kompletta, med komplettering)

114 (21,3%) 64 (15,1%)

Källa: Dataunderlag från kommunen

Avgiftsreduktion
Datan som granskningen erhållit möjliggör inte för en fullständig sammanställning av
den totala summan som förvaltningen reducerat sina bygglovsavgifter med för 2021.
Dock framgår att antalet bygglovsärenden där avgiften har reducerats på något sätt
under 2021 var 59 stycken. För 2022 till och med september framgår av erhållen data
att avgiften reducerats i 36 ärenden. Dessa ärenden har reducerats med sammanlagt
32,5 procent av den ursprungliga bygglovsavgiften vilket motsvarar ett inkomstbortfall
för verksamheten på 192 728 kronor. Vid sakgranskning uppger förvaltningen att de
totala antalet expedierade beslut med avgiftsreduktion är 241 av 742 från juni 2021 fram
till och med september 2022 vilket motsvarar en ackumulerad summa på 1,8 mnkr i
avgiftsreducering. Enligt skriftlig uppgift uppgår den totala ackumulerade
avgiftsreduceringen för samtliga ärenden under 2022 till och med 7 december till 2,3
mnkr. Representanter för förvaltningen gör gällande att det saknas systemstöd för att på
ett sammanhållet vis redovisa reducering av bygglovsavgifter varför man i juni 2021
började med att manuellt efter varje expediering ange reducerade avgifter i
handläggningssystemet. Således har förvaltningen ingen sammanhållen uppgift om
storleken på reduceringen för verksamhetsår 2021.
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Revisionsfråga 3b: Sker handläggning av lov- och anmälningsärenden på ett rättssäkert
sätt?
En essentiell del i en rättssäker myndighetsutövning är att beslut som fattas är korrekta.
För detta tar granskningen dels utgångspunkt i antal överklagade/-prövade ärende och
utfall i nästa instans. Vidare måste lagar och regler efterlevas och i denna granskning
ingår att kontrollera att nämnden, i de fall tillåten tidsfrist för handläggning överskrids,
reducerar den avgift som tas ut (se vidare i PBL kap 12 § 8). Granskningen omfattar
även en stickprovskontroll av avslagsbeslut för bygglovsärenden. Avslagsbeslut ska
bland annat innehålla en motivering till beslutet samt information kring om/hur beslutet
kan överklagas (se vidare i förvaltningslag § 32-33).

Iakttagelser

Överklagade ärenden
Hantering av överklagande beskrivs i Rutin för överklagande. Av rutinen framgår
detaljerad beskrivning av handläggning av överklagande i ByggR samt överlämnande av
ärendet till länsstyrelsen för det fall att överklagandet har kommit in inom rätt tid enligt
rättidsprövning. Har överklagandet kommit in för sent framgår det av rutinbeskrivningen
att ärendet registreras och därefter överlämnas till bygglovschef alternativt
förvaltningschef som har delegation att fatta avvisningsbeslut. Rutinbeskrivningen
innehåller beskrivning av vilken dokumentation och information som ska lämnas
länsstyrelsen, vilka steg som ska tas internt samt vilken information som ska delges
sökanden och klaganden. Av rutinbeskrivningen framgår inte hur överklagande där
högre instans inte går på byggnadsnämndens linje ska hanteras.

Inom ramen för granskningen har vi efterfrågat en sammanställning över samtliga
ärenden under 2021 och 2022 som har överklagats och översänts till högre instans för
bedömning. Då förvaltningen i dagsläget inte har möjlighet att genom
handläggningssystemet få ut sammanhållen statistik över överklagade ärenden har vi
tagit del av en manuellt sammanställd förteckning. Av förteckningen framgår att 18
ärenden överklagats under 2021. Av de överklagade ärendena avslår länsstyrelsen
överklagandet i 16 fall och ändrar nämndens beslut i två. I sex fall överklagas ärendet
vidare till mark- och miljödomstolen och i samtliga av dessa fall avslås överklagandet.
Två av dessa beslut överklagas slutligen till mark- och miljööverdomstolen som i båda
fallen avslår överklagandet. Av de 7 ärenden som till och med september 2022
överklagats så har fem överklaganden avslagits av länsstyrelsen och ett har återkallats
av överklagande part. Ett beslut har ändrats i mark- och miljödomstolen och ett
överklagande har avslagits av mark- och miljööverdomstolen.

Tabell 3: Överklagade lov- och anmälningsärenden 2021 och 2022.

Överklagande avslaget i högre instans 2021 2022 (tom sept)

Antal överklagade ärenden 18 7

Länsstyrelsen avslår överklagandet 16 av 18 5 av 6*

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 6 av 6 0 av 1

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet 2 av 2 1 av 1
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Nämndens beslut ändrat i högre instans 2021 2022 (tom sept)

Länsstyrelsen ändrar beslut 2 av 18 0 av 6

Mark- och miljödomstolen ändrar beslut 0 av 6 1 av 1

Mark- och miljööverdomstolen ändrar beslut 0 av 2 0 av 1
* Ett överklagande återkallat av överklagande part.

Källa: Dataunderlag från kommunen

Vid intervju beskrivs att förvaltningen står i begrepp att köpa in en teknisk lösning som
skulle möjliggöra för att ta ut mer utförlig statistiskt underlag från
handläggningssystemet, vilket inkluderar statiskt över överklagade ärenden. Vid intervju
med representanter för verksamheten framgår att bygglovschef tar del av samtliga
överklagade ärenden för kännedom. Enligt uppgift går högre instans i runt 90 procent av
fallen på byggnadsnämndens ursprungliga beslut vilket även tabell 3 ovan indikerar.

Avslagsbeslut
Enligt förvaltningslagen §§ 32-33 ska myndighetsbeslut som anses påverka någons
situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering såtillvida att det
inte är uppenbart obehövligt. Det framgår av lagstiftningen att en sådan motivering ska
innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som
har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Därtill ska en myndighet som
meddelar ett beslut så snart som möjligt underrätta part om det fullständiga innehållet i
beslutet, om inte detta är uppenbart obehövligt, samt underrätta denne om hur
överklagande går till om så är möjligt. Av Boverkets rekommendationer om vad som bör
ingå i ett lovbeslut med stöd av PBL kan de viktigaste sägas vara:

● Tydlig beslutsformulering
● Avgift, samt redogörelse över hur denna räknats fram
● Ärendebeskrivning
● Motivering till beslut
● Hänvisning till lagparagraf
● Överklagandehänvisning

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av utdrag från handläggningssystemet
ByggR sorterat på lovärenden som renderat i avslag under 2021 och 2022 tom
september 2022. Utdraget innehåller fyra lovbeslut inkomna under 2021 med två av
besluten fattade under 2021 och två av besluten fattade under 2022. För de
kontrollerade avslagsbesluten noterar vi att dessa inte innehåller angiven avgift eller
redovisning över hur förekommande avgift räknats fram. Vi noterar vidare att inget av de
kontrollerade avslagsbesluten innehåller hänvisning till hur överklagande av beslut kan
göras. Vi har fått till oss att så sker i samband med tjänsteutlåtande som expedieras till
sökande i samband med beslut, men då vi inte tagit del av någon sådan dokumentation
kan vi inte styrka att så sker.

Stickprovskontroll
Inom ramen för granskningen har vi begärt ut samtliga handlingar för tio lov- och
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anmälningsärenden. Urvalet av ärenden har genomförts genom slumpmässigt urval
utifrån en förteckning över samtliga lov- och anmälningsärenden som avslutats under
2021 och 2022 till och med september. Stickprovskontrollen inbegriper syftar till att
bedöma tillämpning av bygglovsprocessen samt att ärenden avskrivits enligt gällande
riktlinjer.

Dessa ärenden har kontrollerats för nedan aspekter:

● Har det skickats en bekräftelse på inkommen ansökan?
● Har det skickat mottagningsbevis för kompletta handlingar?
● Framgår det av underlagen anledning till avslutat ärende?

I granskningen av stickproven framgår att i ett av fallen saknas bekräftelse på inkommen
ansökan samt mottagningsbevis medan övriga stickprovskontrollerade ärenden
innehåller detta. Vidare framgår med tydlighet anledning till avslutat ärende i samtliga
fall. För det fall att handläggaren vid ärendets fördelning anser att kompletteringar
behövs kommuniceras förekommande brister samt vad som behöver kompletteras med
tydlighet i ett tidigt skede.

Bedömning

Sker handläggning av lov- och anmälningsärenden på ett a) effektivt sätt och b)
rättssäkert sätt?

Svaret på revisionsfrågan om effektivitet är nej.

Bedömningen grundar vi på att bygglovshandläggare behöver efterfråga kompletteringar
för en stor andel av de inkomna ärendena vilket indikerar att kommunikationen mot
invånare och företag avseende bygglovsprocessen kan stärkas. Vi ser att över hälften
av de inkomna lovärendena behöver kompletteras innan handläggning kan påbörjas
eller beslut fattas.  Vi noterar att en stor del lovärenden beslutas efter att den
lagstadgade tidsfristen överskridits vilket renderar reduceringar i bygglovsavgifter. För
de ärenden där kompletteringar inkommit och ärendet är noterat som komplett noterar vi
även att beslut fattas efter tidsfristens utgång.

Svaret på revisionsfrågan om rättssäkerhet är delvis.

Bedömningen grundar vi på att det finns tydliga riktlinjer om hur överklagade ärenden
administrativt ska hanteras samt att endast en mycket liten del av de överklagade
besluten ändras i högre instans. Vi noterar att information till berörd part om möjlighet till
överklagande av beslut med fördel kan stärkas i enlighet med Boverkets
rekommendationer om vad som bör ingå i ett lovbeslut, särskilt vad gäller redovisning av
avgiftsberäkning samt information om möjlighet till överklagande. Vi har fått till oss att så
sker i samband med tjänsteutlåtande men då vi inte tagit del av någon sådan
dokumentation kan vi inte styrka att så sker.
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Tillsynsverksamhet

Revisionsfråga 4: Bedriver nämnden tillsyn i tillräcklig utsträckning?

Iakttagelser

Vid intervju med representanter för verksamheten framgår att tillsynsverksamheten
enligt PBL har varit nedprioriterad under många år till följd av ett stort tryck på
inkommande ärenden. Företrädare gör vid intervju gällande att förvaltningen har varit
transparent mot byggnadsnämnden om att tillsynsärenden nedprioriteras till förmån för
handläggning av inkommande ärenden. Detta i syfte att undvika de inkomstbortfall som
uppstår vid avgiftsreduktioner till följd av senfärdig handläggning av lov- och
anmälningsärenden.

Det finns inte något lagkrav som anger att tillsynsplan för tillsyn enligt PBL ska finnas,
däremot rekommenderar Boverket att kommuner tar fram en sådan som ett led i att
uppfylla nämndens ansvar att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet. Vid
intervjuer framgår att byggnadsnämnden idag inte har någon antagen tillsynsplan för
tillsyn enligt PBL men att prioriteringar från senast antagen plan ligger fast. Inom ramen
för granskningen har vi tagit del av tillsynsplan enligt PBL för verksamhetsår 2020
antagen av byggnadsnämnden 2020-01-28 § 23. Tillsynsplanen fastslår att tillsynen bör
prioriteras högre än tidigare år då den eftersläpning i tillsynsarbetet som då förelåg
riskerade att medföra ökade svårigheter att komma tillrätta med tillsynsvolymen, att
minska allmänhetens respekt och förtroende för byggnadsnämndens
myndighetsutövning samt i vissa fall riskera att medföra att byggsanktionsavgifter inte
kan dömas ut eller att överträdelser preskriberas innan rättelse sker. Vidare
konstaterades att med 2020 års nivå på antalet tillsynsärenden skulle två heltidstjänster
behöva tillföras förvaltningen i syfte att effektivt hantera ärendemängden. Vid intervju
framgår att nämnden inför år 2022 tillfört resurser motsvarande 1,5 heltidstjänster för att
hantera volymen tillsynsärenden. Eftersom ärendemängden har ökat sedan år 2020 har
också mängden tillsynsärenden ökat. Vidare framgår av intervju att förvaltningen inför år
2023 avser ta fram en tillsynsplan för tillsyn enligt PBL.

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av sammanställning över antalet
tillsynsärenden för första kvartalet år 2022. Av sammanställningen framgår att under
kvartalet inkom totalt 36 nya tillsynsärenden samtidigt som 55 ärenden avslutades.
Vidare framgår av sammanställningen att 512 ärenden är pågående. Vi har i
granskningen även tagit del av utdrag från ärendehanteringssystem för tillsynsärenden
per september 2022. Diagram 3 på nästkommande sida redogör för antal ej avslutade
tillsynsärenden i december år 2019, (vilket framgår av senast gällande tillsynsplan), april
2022 samt per september 2022.
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Diagram 3: Antal ej avslutade tillsynsärenden december 2019, april 2022 respektive september 2022

Källa: Tillsynsplan 2020 och statistik från bygglovsavdelningen

Av diagrammet ovan framgår att antalet ej avslutade ärenden ökat perioden åren 2020
till och med 2022, medan nivån hittills under 2022 minskat något. Diagram 4 nedan
redogör för fördelningen av ej avslutade tillsynsärende per ärendetyp för samma
tidpunkter.

Diagram 4: Fördelning av ej avslutade tillsynsärenden per ärendetyp december 2019, april 2022
respektive september 2022

*Kategorin övrigt innehåller bland annat oanmäld ändring, placering, tomt.
Källa: Statistik från bygglovsavdelningen

Diagrammet visar att de flesta ej avslutade tillsynsärenden rör olovligt byggande och att
mängden ökade markant från år 2019 till år 2022.
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Diagram 5 nedan redogör för antal avslutade tillsynsärenden per år perioden 2017-2021
samt 2022 till och med september utifrån utdrag ur ärendehanteringssystemet för
tillsynsärenden.

Diagram 5: Antal avslutade tillsynsärenden 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, samt 2022 till och med
september.

* Till och med september.

Källa: Statistik från bygglovsavdelningen

Av diagrammet framgår att antal avslutade ärenden har ökat markant sedan 2018 samt
att tillförda resurser under 2022 medfört att antal avslutade ärenden per september i år
överstiger antalet avslutade ärenden vid helår förra året.

Av datan vi har tagit del av inom ramen för granskningen framgår att den genomsnittliga
handläggningstiden för tillsynsärenden som avslutats under 2022 (till och med
september) har varit 633 dagar. Tabell 6 nedan redogör för genomsnittliga
handläggningstider för tillsynsärenden perioden 2017-2021 samt 2022 till och med
september.

Tabell 6: Genomsnittliga handläggningstider, tillsynsärenden 2017-2022 (tom sept).

År Genomsnittlig handläggningstid

2017 87 dagar

2018 176 dagar

2019 159 dagar

2020 209 dagar

2021 350 dagar

2022* 633 dagar
* Till och med september.

Källa: Statistik från bygglovsavdelningen
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Av tabellen ovan framgår att den genomsnittliga handläggningstiden ökar under
perioden, vilket tyder på att historiska ärenden i högre grad avslutas under senare år.
Detta är en indikation på att tillsynsverksamhet bedrivs i större utsträckning. Den
genomsnittliga handläggningstiden för åren 2020, 2021 samt 2022 överstiger de sex
månader (motsvarande 183 dagar) som i förvaltningslagen ges som indikation på vad
som är en rimlig handläggningstid.

Bedömning

Bedriver nämnden tillsyn i tillräcklig utsträckning?

Svaret på revisionsfrågan är nej.

Bedömningen grundar vi på att tillsyn inte har prioriterats de senaste åren samt att det
inte finns någon aktuell tillsynsplan. Vidare påvisar statistiken att det finns en hög andel
ej avslutade tillsynsärende, framförallt vad gäller ärendetypen olovligt byggande. Vidare
anser vi att det är otillfredställande att handläggningstiden för tillsynsärenden
överskrider det som förvaltningslagen anger som rimlig handläggningstid. Vi ser positivt
på att tillsynen har ökat under år 2022 och att det under år 2023 planeras tas fram en ny
tillsynsplan.

Uppföljning av granskade områden

Revisionsfråga 5: Har nämnden en tillräcklig uppföljning av ovan granskade områden?

Iakttagelser

Byggnadsnämnden följer den styrmodell som finns i Kristianstads kommun och tar
årligen fram en verksamhetsplan med styrkort. Styrkorten innehåller övergripande mål
som gäller för hela nämndens verksamhet. Två mål är direkt hänförliga till
bygglovsverksamheten:

● NKI BN för privatperson och företag ska för bygglov vara över 65
● Intensifierat tillsynsarbete med koppling till PBL med målsättningen att antal öppna

ärenden för 2022 ska vara färre än antal öppna ärenden 2021.

Därtill finns målsättningar tillämpliga på samtliga avdelningar som specificerar att
verksamheten ska ha synliggjort verksamhet och medarbetare vid fler än fyra tillfällen,
aktivt informerat om samhällsbyggnadsprocessen vid fler än fyra tillfällen, samverkat
mellan avdelningarna för att stärka tilliten till myndighetsutövningen genom insatser vid
fler än tre tillfällen samt tydliggöra vad den sökande kan förvänta sig i samband med
ansökan genom framtagen mall för processflöde och beskrivning.

I delårsrapport och årsredovisning följer nämnden upp de mål och styrtal som fastställs i
verksamhetsplanen. Av delårsrapport per augusti 2022 framgår att nämnden
prognostiserar måluppfyllelse för samtliga dessa målsättningar. Redovisningen vid del-
och helår innehåller analyser och kommentarer av genomförda aktiviteter för
måluppfyllnad.
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I miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens internkontrollplan för år 2021 fanns ett
kontrollmoment som berörde tillsynsområdet. Risken handlade om huruvida
tillsynsplanen efterföljdes där kontrollen  bestod i att avdelningschefen en gång per
kvartal skulle gå igenom tillsynsplanen och kontrollera att den följs. Avvikelser skulle
utredas och dokumenteras. Uppföljningen av internkontrollplanen för år 2021 visade att
tillsynsplan saknas, dock bedömdes risken vara under kontroll. Även om kontroll inte
hade genomförts mot tillsynsplan enligt intern kontroll, så hade risken hanterats genom
kontinuerlig uppföljning och redovisning för byggnadsnämndens ledamöter. Den tillsyn
som bedrevs hade främst varit fokuserad till ärenden som handlar om fara för liv- och
hälsa. I förvaltningens internkontrollplan för år 2022 återfinns inte några kontrollmoment
som rör bygglovs- eller tillsynsområdet.

Utöver uppföljning inom ramen för den ordinarie rapporteringen ser vi att nämndens
protokoll löpande innehåller delegationsbeslut, informationsärenden och ekonomiska
uppföljningar. Under informationsärendena får nämnden del av relevant information från
bygglovsavdelningen. Exempel på informationsärenden är nya krav på utformning av
förslag till kontrollplan och aktuella bygglovsärenden. I övrigt kan vi inte spåra av
protokoll att nämnden får ta del av någon särskild statistik eller annan uppföljning av lov-
och anmälningsärenden eller tillsynsärenden. Vid sakgranskning påtalas att löpande
information om bygglov, tillsynsärenden och statistik lämnas nämnden som information
vid nämndsammanträden. Av protokoll framgår inte vilken information som delges vid
informationsärendena i nämnden.

Vi ser att det under övriga frågor vid sammanträdet 2022-04-26 § 72 väcks ett
initiativärende gällande de långa handläggningstiderna inom bygglovsverksamheten. Av
initiativärendet framgår att handläggningstiderna gällande bygglov är oroande och att
det varit ett problem under en längre tid. Initiativtagarna yrkar på att förvaltningen får i
uppdrag att skyndsamt se hur andra mer framgångsrika kommuner hanterar
ansökningar för bygglov och inom kort återkomma till nämnden. De yrkar vidare på att
förvaltningen äskar 1 000 000 från Kommunstyrelsen för att genomföra en ordentlig
genomlysning gällande byggloven med tillhörande åtgärdsplan. Något beslut i ärendet
framgår ej av protokollen och vi kan ej heller se att frågan vidare följs upp vid
efterföljande sammanträden under år 2022.

Av intervjuer framkommer att bygglovsavdelningen upplever sig ha varit öppna med
problematiken kring både handläggningstider och tillsynsskulden och haft
informationsärenden i nämnden. Vidare framkommer av granskningen att
bygglovsavdelningen har haft utmaningar att delge nämnden underlag och statistik
kopplat till hur verksamheten bedrivs då det inte funnits något systemstöd för att snabbt
kunna ta ut relevant statistik. En viktig del i arbetet att kunna presentera relevant data
och information för nämnden framhålls vara att det har skett stor utveckling de senaste
två åren. Verksamheten har utvecklat processer och har kunnat anställa mer erfarna
handläggare vilket ger mer möjligheter att också arbeta mer strukturerat med uppföljning
till nämnden.
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Bedömning

Har nämnden en tillräcklig uppföljning av ovan granskade områden?

Svaret på revisionsfrågan är delvis.

Bedömningen grundar vi på att både bygg- och anmälningslov samt tillsyn följs upp
inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Vi konstaterar dock att det inte sker någon
övrig specifik uppföljning inom granskade områden i form av statistikredovisningar, som
särskilda punkter i nämndens protokoll eller inom ramen för intern kontroll. Enligt vår
mening finns också ett behov av att förbättra och tydliggöra uppföljningen av
överskridna handläggningstider i förhållande till krav i PBL, reducerade avgifter, samt att
säkerställa att uppföljningar även omfattar en analys av orsaker till eventuella brister
som noteras.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun
genomfört en granskning. Granskningens syfte är granskningen är att bedöma om
byggnadsnämnden bedriver bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och om den
interna kontrollen är tillräcklig inom området. Utifrån genomförd granskning är vår
samlade bedömning att byggnadsnämnden inte helt bedriver bygglovsverksamhet på ett
ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig inom området.

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi byggnadsnämnden att:

● revidera gällande delegationsordning.
● vidta lämpliga åtgärder för att på sikt minska andel lov- och anmälningsärenden för

vilka kompletteringar behöver efterfrågas för att beslut ska vara möjligt.
● säkerställa att fattade avslagsbeslut för lovärenden innehåller information om

förekommande avgift, redogörelse för hur förekommande avgift har räknats fram
samt överklagandehänvisning i enlighet med Boverkets rekommendationer om
innehåll i lovbeslut enligt PBL.

● säkerställa en tillräcklig styrning och uppföljning av sitt tillsynsuppdrag, vilket inte
minst omfattar att tillse en tillräcklig bemanning för att genomföra hela uppdraget.

● nämnden förbättrar och tydliggör uppföljningen av reducerade avgifter och
överskridna handläggningstider i förhållande till krav i PBL, samt säkerställer att
uppföljningar även omfattar en analys av orsaker till eventuella brister som noteras.

● överväga att införa kontrollmoment avseende granskade områden i
internkontrollplanen.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer byggnadsnämnden
en tillfredsställande organisation
och bemanning som svarar upp
mot ärendenas volym och
komplexitet?

Delvis
Det upplevs finnas en tillräcklig
bemanning och organisation för att kunna
svara upp mot ärendenas volym och
komplexitet. Det har skett en utveckling
de senaste åren med att bygga upp
organisationen för att kunna hantera
ärendemängden samt att extra resurser
tillsats under pandemin för att hantera
den tillfälligt ökade ärendemängden.

Vi konstaterar däremot att det har funnits
och fortfarande finns en viss
eftersläpning i ärendena som tyder på att
organisationen och bemanningen inte
helt är tillräcklig mot bakgrund av de
behoven som finns.
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2. Finns rutiner för lov- och
anmälningsprövningen som syftar
till säkerställa en effektiv och
rättssäker process?

Ja
Det har genomförts ett arbete de senaste
åren med att revidera och ta fram rutiner
för lov- och anmälningsprocessen som
syftar till att säkerställa en effektiv och
rättssäker process. Vi noterar att det
också finns ett pågående arbete kring att
ta fram fler rutiner kring specifika
ärenden. Enligt vår mening bidrar redan
framtagna dokument till att säkerställa en
effektiv och rättssäker process.

3. Sker handläggning av lov- och
anmälningsärenden på ett a)
effektivt sätt?

Nej
Bygglovshandläggare behöver efterfråga
kompletteringar för en stor andel av de
inkomna ärendena vilket indikerar att
kommunikationen mot invånare och
företag avseende bygglovsprocessen kan
stärkas.Över hälften av de inkomna
lovärendena behöver kompletteras innan
handläggning kan påbörjas eller beslut
fattas. En stor andel lovärenden beslutas
efter att den lagstadgade tidsfristen
överskridits vilket renderar reduceringar i
bygglovsavgifter. För de ärenden där
kompletteringar inkommit och ärendet är
noterat som komplett noterar vi även att
beslut fattas efter tidsfristens utgång.

3. Sker handläggning av lov- och
anmälningsärenden på ett b)
rättssäkert sätt?

Delvis
Det finns tydliga riktlinjer om hur
överklagade ärenden administrativt ska
hanteras samt att endast en mycket liten
del av de överklagade besluten ändras i
högre instans. Information till berörd part
om möjlighet till överklagande av beslut
med fördel kan stärkas i enlighet med
Boverkets rekommendationer om vad
som bör ingå i ett lovbeslut, särskilt vad
gäller redovisning av avgiftsberäkning
samt information om möjlighet till
överklagande. Vi har fått till oss att så
sker i samband med tjänsteutlåtande
men då vi inte tagit del av någon sådan
dokumentation kan vi inte styrka att så
sker.

4. Bedriver nämnden tillsyn i
tillräcklig utsträckning?

Nej
Tillsyn har inte prioriterats de senaste
åren och det finns inte någon aktuell
tillsynsplan. Vidare påvisar statistiken att
det finns en hög andel ej avslutade
tillsynsärende, framförallt vad gäller
ärendetypen olovligt byggande. Vidare
anser vi att det är otillfredställande att
handläggningstiden för tillsynsärenden
överskrider det som förvaltningslagen
anger som rimlig handläggningstid. Vi ser
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positivt på att tillsynen har ökat under år
2022 och att det under år 2023 planeras
tas fram en ny tillsynsplan.

5. Har nämnden en tillräcklig
uppföljning av ovan granskade
områden?

Delvis
Både bygg- och anmälningslov samt
tillsyn följs upp inom ramen för den
ordinarie uppföljningen. Vi konstaterar
dock att det inte sker någon övrig specifik
uppföljning inom granskade områden i
form av statistikredovisningar, som
särskilda punkter i nämndens protokoll
eller inom ramen för intern kontroll. Enligt
vår mening finns också ett behov av att
förbättra och tydliggöra uppföljningen av
överskridna handläggningstider i
förhållande till krav i PBL, reducerade
avgifter, samt att säkerställa att
uppföljningar även omfattar en analys av
orsaker till eventuella brister som
noteras.
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2022-12-07

Lena Salomon Emma Ekstén
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kristianstads kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 27
april 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Kommunrevisionen                    2022-12-07  
 

 
        Kristianstads kommun 

Kommunstyrelsen 
Samtliga nämner för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 

       

Översiktlig granskning av momshantering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC genomfört en övergri-
pande granskning av momshantering. Syftet med granskningen har varit att följa upp på hur kom-
munstyrelsen agerat utifrån de rekommendationer som framkom då för att se om kommunstyrelsen 
arbetat för att förbättra sin momshantering.  

Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig 
momshantering. Bedömningen grundar sig bland annat på att den fördelning som kommunen gör av 
momsavdragen mellan affärsmomssystemet och kommunmomssystemet innebär att en för stor andel 
av kommunens ingående moms lyfts via kommunmomssystemet och att en för liten andel lyfts via 
affärsmomssystemet. Den nuvarande hanteringen medför inga väsentliga momsrisker för kommunen. 

Vidare visar en genomgång, utförd av ett externt företag under 2022 avseende återsökt moms för år 
2019, att kommunen av olika anledningar sannolikt förbisett att söka momsersättning för dold moms 
avseende upphandlade momsfria tjänster och lokalhyror för särskilda boenden med sammantaget ca 
4,4 mkr. Det är därför vår bedömning att det saknas adekvata rutiner för att begära ersättning för dold 
moms. 

 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen att: 

• kompletterar sina momsrutiner för att underlätta för medarbetarna att säkerställa en korrekt 

momshantering och centraliserar dokumentationen så att den delas mellan samtliga förvalt-

ningar. 

• inför momsfördelningsnycklar för kommungemensamma kostnader och för förvaltningsge-

mensamma kostnader. 

• det införs rutiner - antingen centralt eller i respektive förvaltning - för att regelbundet göra en 

utsökning på samtliga momsfria fakturor och utbetalda bidrag för att i största möjliga mån sä-

kerställa att kommunen ansöker om korrekt momsersättning. 

• det införs rutiner för att säkerställa att fakturor som leverantörer delat upp kostnaden mellan 

lokalhyra och tjänst är korrekta och att korrekt ersättning söks. 

• samtliga förvaltningar går igenom granskningsrapporten i syfte att identifiera förbättrings-

möjligheter i den nuvarande hanteringen och införa rutiner för att minimera risken för att 

motsvarande fakturor förbises framöver. 

 
Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande senast den 31 mars år 2023 
och till samtliga nämnder och kommunfullmäktige för kännedom. Svar skickas till revision-
en@kristianstad.se och till det sakkunniga biträdet lena.salomon@pwc.com 
 
 
För revisorerna i Kristianstads kommun 
 
  
 
Sven Gunnar Linné     Göran Sevebrant 
Ordförande      Vice ordförande 



subheadline: 13/16 Arial Bold.

Strictly private and confidential



Sammanfattning
Inom ramen för revisionen 2019 gjordes en momsgranskning som kom fram till fem rekommendationer enligt
nedan:

1. Vi rekommenderade att kommunen kompletterade sina momsrutiner för att underlätta för
medarbetarna att säkerställa en korrekt momshantering och centralisera dokumentationen så
att den delades mellan samtliga förvaltningar.

2. Vi rekommenderade att kommunen införde momsfördelningsnycklar för kommungemensamma
kostnader och för förvaltningsgemensamma kostnader.

3. Vi rekommenderade att det infördes rutiner - antingen centralt eller i respektive förvaltning - för att
regelbundet göra en utsökning på samtliga momsfria fakturor och utbetalda bidrag för att i största
möjliga mån säkerställa att kommunen ansöker om korrekt momsersättning.

4. Vi rekommenderade att det infördes rutiner för att säkerställa att fakturor där leverantörer delat upp
kostnaden mellan lokalhyra och tjänst är korrekta och att korrekt ersättning söks.

5. Vi rekommenderade att samtliga förvaltningar gick igenom granskningsrapporten i syfte att
identifiera förbättringsmöjligheter i den dåvarande hanteringen och införa rutiner för att
minimera risken för att motsvarande fakturor förbisågs framöver.

Syftet med nu genomförda granskning har varit att följa upp på hur kommunstyrelsen agerat utifrån de
rekommendationer som gavs i samband med granskningen 2019 för att se om kommunstyrelsen arbetat för
att förbättra sin momshantering.

Den revisionsfråga som ska besvaras är Har kommunstyrelsen tillsett en tillräcklig och ändamålsenlig intern
kontroll avseende momshanteringen?.

 Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig
momshantering.

Revisionsfrågan har besvarats med hjälp av tre kontrollmål. Nedan redovisas bedömningen av respektive
kontrollmål översiktligt.

Kontrollmål Bedömning

1. Finns det dokumenterade rutiner för hantering av
mervärdesskatt och ersättning från
ersättningssystemet?

Ja

2. Gör Kommunstyrelsen och nämnderna avdrag
respektive begär ersättning för ingående
mervärdesskatt på ett lagenligt och lämpligt sätt?

Delvis

3. Begär Kommunstyrelsen och nämnderna
ersättning på ett ändamålsenligt sätt för de ökade
kostnader för dold mervärdesskatt som uppkommer
vid bidrag och upphandling av sjukvård, tandvård,
social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokaler
för särskilda boenden?

Nej
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Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi följande
rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Vi rekommenderar att kommunen förbättrar informationen kring materiella momsfrågor för att underlätta för
medarbetarna och främja en korrekt momshantering. Vidare rekommenderar vi att kommunen tillgodoser
utbildningsbehovet inom moms på förvaltningsnivå.

● Vi rekommenderar att kommunen inför en rutin för att analysera samt utreda eventuella momskonsekvenser
inför större investeringar samt vid fastighetsförsäljningar.

● Vi rekommenderar att införa momsfördelningsnycklar för kommungemensamma kostnader och för
förvaltningsgemensamma kostnader.

● Vi rekommenderar att kommunen förbättrar processerna för återsökning av dold moms och utbildar berörda
personer och förvaltningar i frågan om återsökning av ersättning för dold moms. Vi rekommenderar också att
införa skriftliga rutiner för att hantera den omfördelning av ansvar som sker då Tekniska förvaltningen tar
över ansvaret för samtliga lokaler från Omsorgsförvaltningen.
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Inledning

1.1 Bakgrund

Kommuner omfattas både av det allmänna mervärdesskattesystemet och av ett ersättningssystem (det så kallade
Ludvikasystemet) som kompenserar kommuner för den mervärdesskatt som kommuner inte får dra av i det
allmänna mervärdesskattesystemet. Genom ersättningssystemet har kommuner också rätt till särskild ersättning
för dold mervärdesskatt som uppkommer vid upphandling av eller bidragsgivning till mervärdesskattefri
verksamhet inom t.ex. utbildning, vård och omsorg samt vid hyra av lokaler för vissa särskilda boendeformer. 

Eftersom kommuner hanterar stora mervärdesskattebelopp i såväl det allmänna mervärdesskattesystemet som
ersättningssystemet är det av stor vikt att kommunstyrelsen tillser goda rutiner för mervärdesskattehanteringen,
såväl centralt som ute i förvaltningarna. Med utgångspunkt i väsentlighet och risk har revisionen valt att granska
kommunstyrelsens hantering av mervärdesskatt.

1.2 Syfte och Revisionsfråga

Granskningen är en uppföljning av den granskning som gjordes 2019 med syfte att bedöma om kommunstyrelsen

har adekvata rutiner och hanterar moms på ett lagenligt och lämpligt sätt.

Granskningen kommer att besvara följande revisionsfråga:

Har kommunstyrelsen tillsett en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll avseende momshanteringen?

1.3 Revisionskriterier

● Mervärdesskattelagen (1994:200)

● Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund

● Kommunens interna styrdokument

1.4 Kontrollmål

● Det finns dokumenterade rutiner för hantering av mervärdesskatt och ersättning från ersättningssystemet
(avsnitt 2.1 nedan).

● Kommunen gör avdrag respektive begär ersättning för ingående mervärdesskatt på ett lagenligt och lämpligt
sätt (avsnitt 2.2 nedan).

● Kommunen begär ersättning på ett lagenligt och lämpligt sätt för de ökade kostnader för dold mervärdesskatt
som uppkommer vid upphandling av sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av
lokaler för särskilda boenden (avsnitt 2.3 nedan).
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1.5 Avgränsning

Granskningen har avgränsats till att följa upp på de rekommendationer som lämnades i samband med den
granskningen som utfördes 2019, se nedan. Enbart transaktioner utförda januari 2021 till december 2021 har
omfattats av den nu aktuella granskningen.

1. Vi rekommenderar att kommunen kompletterar sina momsrutiner för att underlätta för medarbetarna att
säkerställa en korrekt momshantering och centraliserar dokumentationen så att den delas mellan samtliga
förvaltningar.

2. Vi rekommenderar att kommunen inför momsfördelningsnycklar för kommungemensamma kostnader och för
förvaltningsgemensamma kostnader.

3. Vi rekommenderar att det införs rutiner - antingen centralt eller i respektive förvaltning - för att regelbundet
göra en utsökning på samtliga momsfria fakturor och utbetalda bidrag för att i största möjliga mån säkerställa
att kommunen ansöker om korrekt momsersättning.

4. Vi rekommenderar att det införs rutiner för att säkerställa att fakturor som leverantörer delat upp kostnaden
mellan lokalhyra och tjänst är korrekta och att korrekt ersättning söks.

5. Vi rekommenderar att samtliga förvaltningar går igenom granskningsrapporten i syfte att identifiera
förbättringsmöjligheter i den nuvarande hanteringen och införa rutiner för att minimera risken att
motsvarande fakturor förbises framöver.

1.6 Metod

Granskningen har primärt skett genom intervjuer med nyckelpersoner men även genom granskning av rutin- och
styrdokument kring mervärdesskattehanteringen. Granskningen har inte omfattat någon registeranalys eller
annan omfattande genomgång av kommunens leverantörs- eller kundfakturor.

Vi har inom ramen för granskningen intervjuat nyckelpersoner med följande kompetenser:

Kommunledningskontoret:

● Controller

● Ekonomiadministratör

● Ekonom

Tekniska förvaltningen:

● Ekonom

Omsorgsförvaltningen:

● Ekonomiadministratör
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1. Iakttagelser och

bedömningar

2.1 Dokumenterade rutiner för momshantering

Kontrollmål 1: Finns det dokumenterade rutiner för hantering av mervärdesskatt och
ersättning från ersättningssystemet?

2.1.1. Iakttagelser

Det har inte skett några större förändringar sedan 2019 vilket innebär att kommunen fortfarande har en
decentraliserad organisation där varje förvaltning har sin egen självständiga ekonomiavdelning som sköter
merparten av momshanteringen för förvaltningarnas transaktioner. Momshanteringen avseende konteringar och
attesteringar av leverantörsfakturor är också decentraliserad med flera medarbetare ute på förvaltningarna som
har behörighet att kontera och attestera leverantörsfakturor i affärssystemet. Ansvaret för att momshanteringen i
respektive förvaltning är korrekt och att medarbetarna på respektive förvaltning har rutiner och har adekvat
utbildning i momshanteringen ligger primärt på förvaltningarna.

Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har ett övergripande ansvar för att momsrapporteringen
gentemot Skatteverket är korrekt, men upplever att den inte har resurser att göra månatliga granskningar av
förvaltningarnas momshantering. Det innebär att den månatliga momshanteringen på
kommunledningsförvaltningen huvudsakligen består i att sammanställa förvaltningarnas månatliga
momsrapporter och rapportera till Skatteverket.

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning fungerar även som stöd för förvaltningarna vid eventuella frågor
men det bygger på att förvaltningarna självmant kontaktar den centrala ekonomifunktionen. Det är primärt
förvaltningarna själva som i slutändan ansvarar för sin momshantering och det är normalt förvaltningarna själva
som kontaktar Skatteverket om någon momsfråga skulle uppstå. Kommunen har, med ett undantag, inte haft
någon momsutbildning sedan innan pandemin och man ser att det finns ett behov inom förvaltningarna av att
förkovra momskunskaperna. Utbildningsbehovet är framförallt stort i de förvaltningar som haft stor
personalomsättning under senare år.

Kommunens leverantörsfakturasystem, Proceedo, begränsar möjligheterna till en automatiserad hantering av
momsen då det endast går att ha ett momssystem inlagt vilket innebär att det blir mycket manuell hantering för
transaktioner som ska hanteras i affärsmomssystemet. Systemet är hårdkodat att återsöka ingående moms via
kommunmomssystemet. En uppdatering som har skett sedan 2019 avser leverantörsfakturor för vatten och
avlopp som tidigare automatkonterades till kommunmomssystemet varpå en manuell allokering fick göras till
affärsmoms. Med hjälp av en Robotic Process Automation (“RPA”) tjänst konteras dessa fakturor numera per
automatik med affärsmoms. Det sker en manuell uppföljning för att stämma av så att denna kontering blir korrekt.

I momsgranskningen 2019 rekommenderade vi att kommunen skulle se över sin momshantering avseende
utfakturering av exploateringsbidrag. Under 2020 hölls en extern momsutbildning för Mark- och exploatering som
bl.a. utmynnade i att förvaltningen upptäckte att exploateringsbidrag felaktigt fakturerats med moms. Kommunen
krediterade därav den felaktigt debiterade momsen och redovisade krediteringarna i momsdeklarationen för
redovisningsperioden maj 2021, vilket föranledde frågor från Skatteverket. Efter att kommunen inkommit med
kompletterande uppgifter godtog dock Skatteverket uppgifterna i momsdeklarationen.

Vidare informerade Kommunledningsförvaltningen att den under 2019 upptäckte att kommunen felaktigt redovisat
25% moms på personalmåltider. Den felaktiga hanteringen anses ha uppkommit som en följd av
decentraliseringen. När felet upptäcktes lämnade rättelser in till Skatteverket. Detta visar på att kommunen, trots
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svårigheterna med den decentraliserade styrningen, ändock har rutiner för att hitta felaktiga hanteringar, vilket vi
bedömer som positivt.

Vi har fått ta del av kommunens skriftliga rutiner för återsökning av moms samt den momsinformation som finns
på kommunens intranät. Momsinformationen är kort och generell och innehåller hänvisningar till Skatteverket för
vidare information i ämnet. Vid intervju med förvaltningarna framkom att de upplever vissa momsfrågor som svåra
bl.a. hantering av momskostnader i samband med viss representation samt vid försäljning via swish där det säljs
artiklar med olika momskoder.

Kommunen har under år 2021 begärt ca 87 mkr i momsavdrag i affärsmomssystemet. Kommunen har därtill
begärt momsersättning med ca 326 mkr, särskild momsersättning för upphandling med ca 42 mkr samt
momsersättning för hyra av särskilda boenden med ca 17 mkr från kommunmomssystemet. Sammantaget
uppgår momsavdragen och momsersättningen således till ca 472 Mkr för år 2021 vilket är lägre än det totala
yrkade avdrag vid den senaste granskningen 2019 som avsåg 2018 (ca 502 Mkr).

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet Det finns dokumenterade rutiner för hantering av mervärdesskatt och ersättning från
ersättningssystemet är uppfyllt.

Vårt mål är primärt att följa upp huruvida kommunen, sedan den senaste granskningen, har kompletterat sina
momsrutiner för att underlätta för medarbetarna att säkerställa en korrekt momshantering och centraliserat
dokumentationen så att den delas mellan samtliga förvaltningar.

Det har, vad vi förstår, inte varit några förändringar i rutiner eller av de handledningar som förvaltningarna
använder sig av sedan den senaste granskningen. Den momsdokumentation som finns är allmänt hållen och ger
inte tillräcklig vägledning i komplexa momsfrågor. Vår sammantagna bedömning är dock att kommunen har en
god och ändamålsenlig momshantering och att kommunledningsförvaltningen har god kunskap i de momsfrågor
som uppkommer i verksamheten. Den decentraliserade momshanteringen och det stora antalet användare av
affärssystemen medför risk för individuella misstag i momshanteringen hos förvaltningarna. Kommunen är mitt
uppe i en pågående utvecklingsfas där man bl.a. tar hjälp av RPA tjänster för att minska den manuella
momshanteringen men arbetet begränsas av en inflexibilitet i leverantörsfakturasystemet. Pandemin har inneburit
att de momsutbildningar som kommunen normalt sett håller inte har blivit av i den utsträckning som man önskat.
Vi förstår att det inom förvaltningarna finns både en önskan och ett behov av att fortbilda sig inom moms.

Vår rekommendation är att kommunen förbättrar informationen kring materiella momsfrågor för att underlätta för
medarbetarna och främja en korrekt momshantering. Vidare rekommenderar vi att kommunen tillgodoser
utbildningsbehovet inom moms på förvaltningsnivå.

2.2 Hantering av momsavdrag och momsersättning för debiterad moms på
leverantörsfakturor

Kontrollmål 2: Gör Kommunstyrelsen och nämnderna avdrag respektive begär ersättning för
ingående mervärdesskatt på ett lagenligt och lämpligt sätt?

2.2.1. Iakttagelser

Momshanteringen är, som framgått ovan, förhållandevis decentraliserad med flera medarbetare som har
behörighet att kontera och attestera transaktioner i affärssystemet. Kommunledningsförvaltningen gör månadsvis
en sammanställning av förvaltningarnas olika momsbokningar till en gemensam momsrapport, som sedan ligger
till grund för momsdeklarationen i affärsmomssystemet.

Utländska fakturor hanteras centralt av kommunledningsförvaltningen, som redovisar förvärvsbeskattningen i
momsdeklarationerna i affärsmomssystemet. Den ingående momsen dras normalt sett i kommunmomssystemet.
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Kommunens leverantörsfakturasystem, Proceedo, är förinställt så att all ingående moms på leverantörsfakturor
bokas upp mot kommunmomssystemet. För förvaltningar som endast har momspliktig verksamhet bokas
fakturorna manuellt om till affärsmomssystemet i samband med momsrapporteringen. Kommunledningen arbetar
aktivt med att med hjälp av RPA tjänster automatisera konteringen där det finns möjlighet, exempelvis så som
skett av leverantörsfakturorna för vatten och avlopp. För förvaltningar som har blandad verksamhet, d.v.s. både
momspliktig och momsfri verksamhet, har vi uppfattat att det sker en omkontering av ingående moms från
kommunmomssystemet till affärsmomssystemet. Däremot förstår vi att Omsorgsförvaltningen sannolikt inte
konterar om de inköp som görs för den momspliktiga caféverksamheten vilket innebär att dessa momskostnader
har lyfts i kommunmomssystemet. För allmänna omkostnader som är gemensamma för hela kommunen (t.ex.
gemensam IT-funktion eller telefonväxel) eller en hel förvaltning görs ingen fördelning av den ingående momsen
mellan affärsmomssystemet och kommunmomssystemet utan alla allmänna omkostnader yrkas avdrag för i
kommunmomssystemet. Vi förstår att det bör vara begränsat med allmänna omkostnader eftersom
förvaltningarna i stor utsträckning bär sina kostnader själva.

Vi förstår att det mycket sällan förekommer att investeringsvaror som föranleder jämkning säljs. Kommunen
saknar dock rutiner för att fånga upp eventuella jämkningsgrundande transaktioner samt för att fundera på om de
ska ta ut moms vid en försäljning.

Kommunen har haft två större investeringar för vilka moms har lyfts; badriket samt reningsverket. För
reningsverket har momsen i sin helhet dragits i affärsmomssystemet. För Badriket, som är kommunens nybyggda
badhus, har momsen lyfts i kommunmomssystemet vilket inte avspeglar den faktiska användningen då Badriket
har såväl momspliktig (inträde till spa) som momsfri försäljning (uthyrning av lokal för idrott). Inför öppnandet av
badhuset tog kommunen hjälp av konsulter för att se över vilka momssatser som skulle tillämpas för de olika
artiklar som skulle säljas inom ramen för Badrikets verksamhet vilket vi ser som positivt då det är en ganska
komplicerad momssituation. Bara någon månad efter Badrikets öppnande kunde kommunledningen konstatera
att den största delen av intäkterna är momspliktiga.

Kommunen har under 2022 anlitat Refero för en genomgång av återsökt moms för 2019. Granskningen visar att
kommunen förbisett att återsöka ca 0,1 mkr för ingående moms som debiterats på leverantörsfakturor.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet Kommunstyrelsen och nämnderna gör avdrag respektive begär ersättning för
ingående mervärdesskatt på ett lagenligt och lämpligt sätt är delvis uppfyllt.

Vid granskningen 2019 rekommenderades kommunen införa momsfördelningsnycklar för kommungemensamma
kostnader och för förvaltningsgemensamma kostnader. Vi förstår att det inte skett någon förändring inom
kommunen i detta avseende.

Referos genomgång av återsökt moms för år 2019 indikerar att kommunen av olika anledningar förbisett att söka
momsersättning med ca 0,1 mkr för ingående moms som debiterats på leverantörsfakturor, vilket vi bedömer som
en marginell differens.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak gör momsavdrag och begär momsersättning på ett korrekt och
ändamålsenligt sätt, men att förbättringspotential finns.

Vi bedömer att den fördelning som kommunen gör av momsavdragen mellan affärsmomssystemet och
kommunmomssystemet innebär att en för stor andel av kommunens ingående moms lyfts via
kommunmomssystemet och att en för liten andel lyfts via affärsmomssystemet. Den nuvarande hanteringen
medför inga väsentliga momsrisker för kommunen, men vi rekommenderar ändå att kommunen inför
momsfördelningsnycklar, åtminstone för kommungemensamma kostnader och för förvaltningsgemensamma
kostnader. Förvaltningar med blandad verksamhet bör också säkerställa att de allokerar ingående moms på inköp
till den momspliktiga verksamheten till affärsmomssystemet. Detta är inte minst viktigt när kommunen har stora
investeringar så som exempelvis byggandet av Badriket. Eftersom den verksamhet som bedrivs inom Badriket är
blandad från ett momsperspektiv borde en fördelning av den ingående momsen på investeringskostnader göras
och dras av proportionellt i de båda momssystemen. Då kommunen dragit av all moms i kommunmomssystemet
finns det dock inga monetära momsrisker för kommunen i detta avseende men om Skatteverket noterar detta
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under en kontroll kan de däremot kräva att kommunen rättar sin redovisning. Däremot om kommunen felaktigt
skulle dra av ingående moms i affärsmomssystemet så finns det risk för skattetillägg.

Likt som påpekades i samband med granskningen för 2019 bör kommunen också vara uppmärksam på
jämkningsreglerna i kommunmomssystemet som innebär att kommunen kan behöva återlägga moms t.ex. vid
försäljning av exploateringsmark och andra fastigheter som har varit föremål för markarbeten eller andra typer av
investeringar. I de fall kommunen blir skyldig att återbetala momsersättning till kommunmomssystemet bör
kommunen så långt möjligt försöka överlåta jämkningsrättigheten och få ersättning för den återbetalda momsen
av köparen till fastigheten. Kommunen bör också sätta en rutin för att säkerställa att rätt moms (om någon) tas ut
vid försäljning av investeringsvaror.

Vi rekommenderar att kommunen inför en rutin för att analysera samt utreda eventuella momskonsekvenser inför
större investeringar samt vid fastighetsförsäljningar. Vår rekommendation att införa momsfördelningsnycklar för
kommungemensamma kostnader och för förvaltningsgemensamma kostnader kvarstår.

2.3 Hantering av momsersättning för “dold moms”

Kontrollmål 3: Begär Kommunstyrelsen och nämnderna ersättning på ett ändamålsenligt sätt
för de ökade kostnader för dold mervärdesskatt som uppkommer vid bidrag och upphandling
av sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokaler för särskilda
boenden?

2.3.1. Iakttagelser

Kommuner har rätt till särskild ersättning från kommunmomssystemet för sådana ökade kostnader för dold
mervärdesskatt som uppkommer vid upphandling av momsfri sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning
samt vid momsfri hyra av lokaler för särskilda boenden. Ersättning medges för närvarande med 6 % (alternativt 5
/ 18 %) vid upphandling av och bidragsgivning till momsfri sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt
med 18 % vid momsfri hyra av vissa särskilda boenden, såsom äldreboenden, LSS-boenden, HVB-hem och
stödboenden.

Vid intervju framkom att förvaltningarna tillämpar samma rutiner för återsökning av dold moms som vid
granskningen 2019. Man håller dock på att sätta upp automatkontering av leverantörsfakturor för hyror.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat instruktioner och rutiner för hur arbetet med återsökningen av den
särskilda momsersättningen ska gå tillväga. Återsökning sker baserat på projektkoder. Omsorgsförvaltningen gör
kontroller två gånger årligen genom sökningar på projektkoder för att fånga upp momsfria leverantörsfakturor som
berättigar till momsersättning. Vid den manuella kontrollen stämmer förvaltningen av varför de återsökt och om
det är korrekt att projektkoden ska vara kvar. Vid samma granskning stämmer förvaltningen även av hanteringen
av lokaler och särskilda boenden. Det finns inget systemstöd för att fånga in transaktioner som man söker
momsersättning för. För det fall förvaltningen uppmärksammar en felhantering finns en rutin för att följa upp på
och säkerställa korrekt hantering framåt.

Omsorgsförvaltningen begär 18 % momsersättning på rena lokalhyror. I de fall kommunen får leverantörsfakturor
med underlag för uppdelning mellan lokalhyra och omsorgstjänst, begär förvaltningen momsersättning med 6 %
av hela fakturabeloppet även om förvaltningen skulle ha rätt att göra en uppdelning och begära 5 %
momsersättning för omsorgstjänsten och 18 % momsersättning för lokalkostnaden. Förvaltningen är medveten
om denna möjlighet och har gjort en bedömning med slutsatsen att det är väldigt få situationer där det skulle vara
aktuellt att återsöka 5% respektive 18% och att det därför inte är motiverat att ändra rutinerna i detta avseende.

Likt som för 2019 rådfrågar Tekniska förvaltningen Omsorgsförvaltningen om vilka lokaler som det kan sökas
ersättning för då man inte har den kompetensen inom Tekniska förvaltningen. Lokaler som avses är bl.a.
äldreboenden och LSS-boenden. Tekniska förvaltningen har inga biståndsbeslut dokumenterade för de lokaler
det ansöks ersättning för. Omsorgsförvaltningen har ingen rutin för att meddela Tekniska förvaltningen när nya
särskilda boende tillkommer. Däremot har förvaltningen börjat använda Teams för att dela information.
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Det pågår ett arbete med att strukturera om ansvaret innebärande att Tekniska förvaltningen ska stå som
hyrestagare på samtliga hyreskontrakt för bostäder och gruppboenden etc. Uthyrning sker sedermera internt till
Omsorgsförvaltningen. Tekniska förvaltningen tar samtliga investeringskostnader hänförlig till lokaler som de
äger/hyr. Om det avser verksamhetsanpassningar för omsorgen sker en omfördelning av budgeten från
Omsorgsförvaltningen till Tekniska förvaltningen för att täcka utgiften. Det förändrade ansvaret innebär att det
kommer behövas utbildningsinsatser för att möta upp det förändrade ansvaret.

Kommunledningsförvaltningen har med ungefär 2-3 års mellanrum anlitat olika konsulter som mot
provisionsbaserat arvode letat efter transaktioner som kommunen har förbisett att söka momsersättning för. Den
senaste konsultgranskningen, innan årets granskning, gjordes 2019 av Qvalia AB för åren 2016- 2017.
Kommunledningen har under 2022 anlitat Refero Revision AB för att göra en analys av återsökt momsersättning
för år 2019. Eftersom 2018 är stängt för omprövning i kommunmomssystemet kommer kommunen inte göra en
granskning av det året.

Vi har tagit del av resultatet i Referos rapport, men inte närmare analyserat eller granskat detta. Referos rapport
indikerar att kommunen förbisett återsöka ca 4,4 mkr i ingående moms för 2019. Av de 4,4 mkr utgjordes drygt
3,2 mkr förbisedd artonprocentig momskompensation för dold moms hänförlig till hyra av särskilda boendeformer
och ca 1 mkr förbisedd sexprocentig momskompensation för dold moms vid upphandling/bidrag av momsfria
tjänster. Som framgår ovan avser ca 0,1 mkr moms som debiterats på leverantörsfakturor men som kommunen
av olika anledningar förbisett att begära ersättning för. Kommunen kommer i november skicka in en begäran om
omprövning och rättelse till Skatteverket.

Kommunledningsförvaltningen tar resultatet från granskningen på stort allvar och har delat resultat med berörda
förvaltningar som även fått lämna kommentarer på Referos noteringar. Kommunledningsförvaltningen har satt på
plats en åtgärdsplan som innebär att kommunen under 2023 kommer göra en egenkontroll och eventuella
rättelser av åren 2020, 2021 och 2022 av de poster som missades för 2019. När denna egenkontroll är gjord
kommer kommunen på nytt anlita Refero för en momsgranskning av 2020, 2021 och 2022. Därefter finns planer
på att utbilda berörd personal för att tillse en korrekt hantering framöver. Det finns även planer på se över den
process som tillämpas i nuläget och hitta andra möjligheter att klassificera och märka fakturor som ska vara
föremål för momsåtersökning. Kommunen har identifierat att en svaghet i rutinerna är den omfördelning av ansvar
som pågår från Omsorgsförvaltningen till Tekniska förvaltningen, där den nödvändiga kompetensen framförallt
finns hos Omsorgsförvaltningen, och den bristande kommunikationen mellan dessa båda förvaltningarna.

2.3.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet Kommunstyrelsen och nämnderna begär ersättning på ett ändamålsenligt sätt för de
ökade kostnader för dold mervärdesskatt som uppkommer vid bidrag och upphandling av sjukvård, tandvård,
social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokaler för särskilda boenden är ej uppfyllt.

Vid 2019 års granskning blev rekommendationen att införa rutiner - antingen centralt eller i respektive förvaltning -
för att regelbundet göra en utsökning på samtliga momsfria fakturor och utbetalda bidrag för att i största möjliga
mån säkerställa att kommunen ansöker om korrekt momsersättning.

Vår rekommendation var också att det införs rutiner för att säkerställa att fakturor där leverantörer delat upp
kostnaden mellan lokalhyra och tjänst är korrekta och att korrekt ersättning söks.

Vi rekommenderade även att samtliga förvaltningar skulle gå igenom granskningsrapporten i syfte att identifiera
förbättringsmöjligheter i den nuvarande hanteringen och införa rutiner för att minimera risken att motsvarande
fakturor förbises framöver.

Vi förstår att rutinerna i stort sett är desamma som för 2019. Dock förstår vi att det inte är vanligt förekommande
att kommunen får en faktura som innehåller både tjänst och lokalhyra vilket innebär att eventuella
momskonsekvenser av sådana fakturor torde vara tämligen begränsade.

Mot bakgrund av Referos granskning av år 2019 är vår bedömning att det finns väsentliga brister i kommunens
rutiner för att begära ersättning för dold moms. Med anledning av att rutinerna i huvudsak är desamma som för
2019 bedömer vi att bristerna i kommunens rutiner för att begära ersättning för dold moms sannolikt kvarstår. Vi

11



vet dock inte vad utfallet av en motsvarande granskning av Refero (eller motsvarande aktör) skulle bli för år 2021,
d.v.s. det år som varit föremål för vår granskning, då ingen sådan granskning ännu är gjord.

Vår rekommendation stämmer väl överens med Kommunledningsförvaltningens plan, d.v.s. att uppdatera
processerna framåt och att utbilda berörda personer och förvaltningar inom återsökning av dold moms. Rätt
kompetens inom berörda förvaltningar är en av förutsättningarna för att tillgodose en ändamålsenlig återsökning
av dold moms. Vi rekommenderar också kommunen att upprätta skriftliga rutiner för att hantera den omfördelning
av ansvar som sker då Tekniska förvaltningen tar över ansvaret för samtliga lokaler, t.ex. för hur
Omsorgsförvaltningen ska meddela Tekniska förvaltningen när nya särskilda boenden tillkommer och vilka
boenden som berättigar till momsersättning för dold moms.

Kristianstad 2022-12-07

Lena Salomon Henrik Ivarsson

__________________________________ __________________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kristianstad kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av vår projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Kristianstads kommun 
kommunledningskontoret@kristianstad.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 4 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Kristianstads kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Linnea Sjögren 
Ny ersättare: AnnCatrin Norfall 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Linnea 
Sjögren har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2023-01-04  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-197-2023 
  
 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
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201-197-2023 
 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
AnnCatrin Norfall 
Linnea Sjögren  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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201-197-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 197-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Kristianstad 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Invalsdatum: 2023-01-04 

 

Väster 

Ledamot Ersättare 
Svensson, Anders 
Månsson Hultgren, Sabina 
Vinberg, Fredrik 
Palmblad, Catarina 
Hasanaj, Qazim 
Linder, Eva 
Tell, Anders Fredrik 
Fantenberg, Anna-Lena 

1. Lindelöf, Jan Ingvar 
2. Kronbäck Angsmo, Johan 
3. Wandefors Hörström, Agneta Joan M 
4. Johansson, Oskar 
5. Lundmark, Petronella 
6. Nilsson, Tommy 
7. Tingström, Titti 
8. Carlsson, Tommy 
9. Norfall, Ann-Catrin *  

Öster 

Ledamot Ersättare 
Tollgren, Ulrika 
Hallingström Skoglund, Martin 
Karlsson, Annelie 
Berger, Dan 
Larsson Sturesson, Therese 
Nilsson, Thomas 
Honoré, Katarina 
Olofsson, Kalle 
Lindbåge, Kristina 

1. Lindelöf, Jan Ingvar 
2. Kronbäck Angsmo, Johan 
3. Wandefors Hörström, Agneta Joan M 
4. Johansson, Oskar 
5. Lundmark, Petronella 
6. Nilsson, Tommy 
7. Tingström, Titti 
8. Carlsson, Tommy 
9. Norfall, Ann-Catrin *  
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Postadress: 291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Kristianstads kommun 

kommun@kristianstad.se 

 

 

Anmälan av kommuns beslut om lokala 
ordningsföreskrifter; nu fråga om upphävande 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver 12 § av de lokala ordningsföreskrifterna för 

Kristianstads kommun, beslutade den 14 december 2022. 

Begäran 

Länsstyrelsen begär att detta beslut anslås på kommunens anslagstavla 

enligt bestämmelserna i 8 kap 9–11 §§ kommunallagen (2017:725). 

Beslutet ska vara anslaget under minst tre veckor. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun beslutade den 14 

december 2022, KF § 296, att revidera 12 § gällande alkoholförtäring, i 

de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. De beslutade 

föreskrifterna framgår av bilaga 2. 

Beslutet har anmälts till Länsstyrelsen den 22 december 2022. 

Motivering till beslutet 

En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i hela 

eller en del av kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

offentlig plats. De föreskrifter kommunen meddelar får inte angå 

förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller i annan författning 

eller som enligt ordningslagen eller annan författning kan regleras på 

något annat sätt. 

Kommunens föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men 

föreskriftsrätten är inte utan begränsningar. Ett grundläggande krav är att 

bestämmelserna måste behövas för att upprätthålla den allmänna 

ordningen på offentlig plats. De får heller inte lägga onödigt tvång på 

allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 

frihet och föreskriften måste ges ett sådant innehåll och utformas med 

 

Beslut  
 

Datum 

2023-01-10  

 

  
 

Diarienummer  

301-2023  

 



Länsstyrelsen Skåne Beslut  
 

2023-01-10  

 

2 (6) 
 

301-2023  

 
 

sådan exakthet att det är möjligt att tillämpa den och övervaka 

efterlevnaden av den. 

Förtäring av alkohol 

Det är Polismyndigheten som ska övervaka efterlevnaden av 

kommunens lokala ordningsföreskrifter. Om någon i strid med lokala 

föreskrifter intar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen, 

har Polismyndigheten befogenhet att beslagta och förverka dessa enligt 

bestämmelser i lagen om förverkande av alkohol m.m. I alkohollagen 

definieras bland annat vad som avses med spritdryck, vin, starköl, annan 

jäst alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat.  

Länsstyrelsens bedömning 

Med hänsyn till möjligheterna att beivra överträdelser av lokala 

ordningsföreskrifter, bör en föreskrift som rör förbud att förtära alkohol 

inte avse andra alkoholdrycker/-preparat än de som omfattas av 

Polismyndighetens befogenheter att beslagta och förverka sådana. En 

sådan begränsningen är motiverad med hänsyn till att lokala föreskrifter 

inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 

inskränkningar i den enskildes frihet.  

I första stycket av 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Kristianstads kommun föreskrivs följande. 

Förtäring av alkohol* får inte ske om tillstånd för 

alkoholservering enligt alkohollagen saknas. 

I de följande två styckena, inklusive karta, anges inom vilka områden 

förbudet ska gälla. 

I sista stycket av 12 § ges följande definition av alkohol. 

 *Alkohol: spritdrycker, vin och övriga drycker och alkoholhaltiga 

preparat med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent. 

Definitionen av alkohol i sista stycket av 12 § avviker från vad som 

anges i ordningslagen, alkohollagen och förverkandelagen och kan 

därmed bli svår att tolka och tillämpa för Polismyndigheten som ska 

beivra överträdelser av föreskriften. Länsstyrelsen gör därför 

bedömningen att föreskrifterna i första och sista stycket av 12 § i de 

allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Kristianstads kommun lägger 

onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar 

i den enskildes frihet. Föreskrifterna strider därmed mot ordningslagen 

och ska upphävas. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot den geografiska omfattningen som 

anges i 12 § andra och tredje stycket, inklusive karta, men eftersom 
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styckena inte formulerar några självständiga föreskrifter utan är 

beroende av vad som föreskrivs i första och sista stycket, upphävs även 

dessa delar av 12 §. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Ordningslagen och bemyndigandeförordningen 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får 

meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

(3 kap 8 § ordningslagen [1992:1617].) 

Kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket 

samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningen 

ordningslagen. (1 § 1 stycket förordning [1993:1632] med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen [1993:1617].) 

Föreskrifter enligt 3 kap 8--11 §§ ordningslagen får inte angå 

förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning 

eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat 

sätt. 

Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (3 kap 12 § 

ordningslagen.) 

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva föreskrifter som avses i 

1 kap 2 § andra stycket eller i 3 kap 8 eller 9 § eller 10 § första stycket 

andra meningen i ordningslagen ska omedelbart anmälas till 

länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

(3 kap 13 § första stycket och andra stycket första meningen 

ordningslagen.) 

Om en länsstyrelse har upphävt en kommunal föreskrift enligt 3 kap 13 § 

andra stycket ordningslagen, ska länsstyrelsen begära att beslutet anslås 

på kommunens anslagstavla. (2 § andra stycket förordning med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen.) 

I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin, starköl eller 

andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt 

alkohollagen (2010:1622) hos den som intar sådana drycker eller 

preparat i strid med lokala föreskrifter finns bestämmelser i lagen 
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(1958:205) om förverkande av alkohol m.m. (3 kap 25 § fjärde stycket 

ordningslagen.) 

Lag (1958:205) om förverkande av alkohol 

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) som 

påträffas hos den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i 

strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller 

med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal 

ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna eller preparaten tillhör, 

förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. (Ur 1 § tredje 

stycket förverkandelagen.) 

Alkohollagen (2010:1622) 

Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 

2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, 

vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. 

Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 

volymprocent benämns lättdryck. (5 § alkohollagen.) 

Med spritdryck avses en alkoholdryck som innehåller sprit. (6 § 

alkohollagen.) 

Med vin avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor 

eller druvsaft. Till vin ska även räknas sådant vin som i framställningen 

har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt 

som inte överstiger 22 volymprocent. (7 § alkohollagen.) 

Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller 

rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. 

Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent 

benämns folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 

volymprocent benämns starköl. (8 § alkohollagen.)    

Med annan jäst alkoholdryck avses en alkoholdryck som framställts 

genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin 

eller öl. (9 § alkohollagen.)   

Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som innehåller mer än 2,25 

volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och 

inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen 

(2015:315). (10 § alkohollagen.)    
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Med ett alkoholdrycksliknande preparat avses ett alkoholhaltigt preparat 

som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller 

annars kan antas användas som berusningsmedel. 

Vid bedömningen av om ett alkoholhaltigt preparat uppfyller villkoren i 

första stycket ska följande särskilt beaktas: 

   1. preparatets sammansättning och smak, 

   2. om det genom upptining, kylning, avskiljning av beståndsdelar eller 

tillförsel av vätska går att omvandla preparatet till en alkoholdryck, eller 

   3. hur det marknadsförs.  

Bestämmelserna i 6 kap. 6-9 §§ och 10 § 3 ska inte tillämpas på 

alkoholdrycksliknande preparat. (10 a § alkohollagen.)   

Ni kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsassessorn Ulf Andersson med länsassessorn 

Anna-Britt D. Adell som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 

Andrea Ax Karlsén, Kristianstads kommun, via e-post 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 

2. Lydelse av 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Kristianstads kommun 
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 

hos förvaltningsrätten. 

Hur överklagar vi beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 

skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 

skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; 

skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 

dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 

I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 

skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden 

kan förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 

tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 

• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem: 

• Person- eller organisationsnummer. 

• Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 

• E-postadress. 

• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 

dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 

15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 

skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 

också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange 

diarienummer 301-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 



Bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut dnr 301-2023 

 

 

12 § 

Förtäring av alkohol* får inte ske om tillstånd för alkoholservering enligt alkohollagen saknas. 

Detta gäller lekplatser, skolor, skolgårdar, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, friluftsbad och 

stationsområden i Kristianstads kommun. 

Förbud av alkoholförtäring gäller även inom följande område i centrala Kristianstad. 

 

 

*Alkohol: spritdrycker, vin och övriga drycker och alkoholhaltiga preparat med en alkoholhalt 

överstigande 2,25 volymprocent. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 266 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1450 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och till Inspektionen för vård och om-
sorg (individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2022, 78st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 9st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt LSS: 62st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 245. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-11-16 § 138. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21. 
Rapport ej verkställda beslut 2022-09-30. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

KSAU § 245 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1450 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och till Inspektionen för vård och om-
sorg (individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2022, 78st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 9st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt LSS: 62st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2022-11-16 § 138. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21. 
Rapport ej verkställda beslut 2022-09-30. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 138 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2021/18 

Beslut 
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2022, 78st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfull-

mäktige, kommunens revisorer samt IVO 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL:9st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 62st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21 

Ärendet  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas 
rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till 
kommunens revisorer och IVO Individbaserade rapporter) 

 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Omsorgsförvaltningen 2022-10-21 
Myndighetsenheten 
Veronica Johansson 
044136282 
Veronica.Johansson@kristianstad.se  Omsorgsnämnden  

  

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänst-
lagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2022/23 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden  
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, kom-

munens revisorer samt IVO 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2022, 78st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL:9st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 62st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21 

Ärendet  
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstlagen 
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt lagen 
om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas rapport 
var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre månader. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till kommunens 
revisorer och IVO Individbaserade rapporter) 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Camilla Gärdebring Veronica Johansson   
Förvaltningschef Boendeprioriterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2021 2022
kv 4 kv 1 kv 2 kv3

31-dec 31-mar 30-jun 30-sep
Beslut enligt SOL beslut som inte verkställts inom tre månader 8 8 14 9
Sol under 65 4 5 10 7
SoL över 65 år 4 3 4 2 Uppstår pga person som tackar nej 

Beslut enligt LSS beslut som inte verkställts inom tre månader. 21 27 46 62
Beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 13 10 12 7

Totalt antal beslut  SoL och LSS 42 45 72 78

Boende 4 7 4 12  Ökning främst pga ökad andel personer som tackat nej (6 /12) i kvatal 3

Daglig vht 13 14 25 20
  - varav platsbrist 5 6 6 10

Övriga insatser 4 6 17 26
- varav ledsagning 4 2 7 8
- varav kontaktperson 4 9 12



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 267 

Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1456 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) ska arbete och 
välfärdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 246. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-11-24 § 222. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-27. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-01. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-09-30. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

KSAU § 246 

Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om 
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1456 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) ska arbete och 
välfärdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-11-24 § 222. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-27. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-01. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-09-30. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 222 

Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen 
om ej verkställda beslut 
Änr AVN 2016/4152 

Beslut 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 h § SoL (2001:453) ska nämnden en gång per kvartal 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över 
hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-09-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Arbete och välfärdsförvaltningen 2022-10-27 
HR-enhet 
Alexei Komitchev 
044136260 
Alex.Komitchev@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut 
Änr AVN 2016/4152 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande be-
slut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rap-
portera för denna period. 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-27 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-09-30 

Barnkonsekvensanalys 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Charlotte Nygren-Bonnier 

Förvaltningschef 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

 
 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
När beslutade insatser inte kan verkställas finns det risk för att barn och ungdomar inte 
får det stöd och skydd som  genomförd utredning visar att de har behov av. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Barnets bästa kommer till uttryck i de barn- och ungdomsutredningar som genomförts i 
varje enskilt ärende inför beslut om insats. Barns synpunkter inhämtas i utredningen i 
den utsträckning det är rimligt i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
I tre av ärendena handlar det om beviljat bistånd i form av kontaktperson. Ett av dessa 
handlar om svårigheten att rekrytera kontaktperson och därigenom också kunna göra 
en god matchning till barnet/ungdomen. I det andra och tredje ärendet är barnet 
placerat på instition och beslutet har inte kunnat verkställas.  
 
I fyra av ärendena har öppenvård beviljats. I två av ärendena pågår ett fortsatt 
motivationsarbete, ett par tillfällen har även behövt ombokas. Nya tider är uppbokade. 
De andra två ärendena är uppstartade sedan den 30/9.  
 
Barn och ungas synpunkter har inte inhämtats inför denna sammanställning, men dialog 
förs löpande med berörda barn och vårdnadshavare för att möta deras behov på bästa 
sätt.  
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-11-01 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Eva Påhlman 

 

 
Förvaltning:  
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Diarienummer: 
AVN 2016/4152 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
 
Ej verkställda beslut per 2022-09-30 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
7 barn och ungdomar för vilka beslutade insatser inte har kunnat verkställas inom tre 
månader. 
 



 Bilaga 1(1) 

Postadress Telefon Telefax 
291 80  Kristianstad 044 - 13 50 00 044 - 21 08 50 

 2022-10-27 
Arbete och välfärdsförvaltningen 
 
 
  
 Kommunfullmäktige 
 

Statistikrapport enligt SoL 16 kap 6 a-h §§ 
Ej verkställda beslut per 2022-09-30 

 
 

Följande beslut har inte verkställts inom tre månader från dagen  
för beslutet. 
 

2022-05-17 Kontaktperson M Barnet var avviken större delen av 
sommaren. Ny planering har gjorts 
gällande att barnet ej ska hem. 
Planen var att kontaktpersonen 
skulle vara ett stöd vid hemflytt. Då 
han ska till HVB har insats om 
kontaktperson ej kunnat verkställas. 

2022-06-27 Öppenvård M Familjen har avbokat flertalet 
uppstartsmöten 

2022-06-27 Öppenvård K Familjen har avbokat flertalet 
uppstartsmöten 

2022-05-23 Kontaktperson M Familjen får förslag på 
kontaktperson 220531 men tackar 
nej till erbjudandet. 

2021-09-16 Kontaktperson M Placerad på SiS, och finns därför ej 
förutsättningar för kontaktperson. 
Lämplig kontaktperson hittades 
men ungdomen omhändertogs 
innan uppstartsmöte. 

2022-06-10 Öppenvård M Familjen står i kö i väntan på 
familjebehandling via kommunens 
öppenvård.  

2022-06-10 Öppenvård M Familjen står i kö i väntan på 
familjebehandling via kommunens 
öppenvård.  

 
 

Följande verkställigheter har avbrutits och därefter inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 
Finns inga sådana att rapportera för denna period. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-12-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 150 

Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet 
om ansvarsfördelning och utveckling avseende häl-
so- och sjukvården i sjukvården i Skåne 
Änr ON 2022/210 

Beslut 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till revisio-

nen. 

• Protokollen från delregional samverkan delges nämnden framöver.   

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden  

Ordförande föreslår följande tilläggsattsats: 

- Protokollen från delregional samverkan delges nämnden framöver.   

 

 

Sammanfattning 
 

Efter genomförd revision är den sammanfattande bedömningen att avtalet 
sammantaget inte efterlevs fullt ut och att båda parterna inte uppnår de 
mål och syften som anges i avtalet. Bedömningen grundar sig bland annat 
på att det finns en hög ambition i kommunen att leva upp till avtalet mål-
sättningar, men inom flera delar av avtalet med dess bilagor bedöms efter-
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-12-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

levnaden inte fungera helt tillfredsställande och bedöms därmed inte vara 
ändamålsenlig.  

KomRedo’s bedömning är att omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 
inte har gjort en tillräcklig uppföljning av avtalet. Uppföljningsansvaret 
som anges i avtalet har inte genomförts. KomRedo bedömer att Avtalet 
sammantaget inte efterlevs fullt ut och att Kristianstads kommun inte 
fullgjort sitt ansvar enligt avtalet. 

Utifrån genomförd granskning lämnar KomRedo AB följande rekommenda-
tioner: 

• Att omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring 
olika områden i avtalet som redovisas i granskningen till lokala, delregio-
nala och centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder 
vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad 

• Att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets 
efterlevnad. Därutöver behöver en systematisk uppföljning av avtalet 
införas. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar 

till revisionen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Revisionsrapport 2022-11-23 

Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning 
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Kristianstads kommun  
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Omsorgsförvaltningen 2022-11-23 
  
  
  Omsorgsnämnden 

  

Revisionsrapport – HS avtalet 
Änr ON 2022/210 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till revisionen 

 

Sammanfattning 
 

Efter genomförd revision är den sammanfattande bedömningen att avtalet 
sammantaget inte efterlevs fullt ut och att båda parterna inte uppnår de mål 
och syften som anges i avtalet. Bedömningen grundar sig bland annat på att 
det finns en hög ambition i kommunen att leva upp till avtalet målsättningar, 
men inom flera delar av avtalet med dess bilagor bedöms efterlevnaden inte 
fungera helt tillfredsställande och bedöms därmed inte vara ändamålsenlig.  

KomRedo’s bedömning är att omsorgsnämnden i Kristianstads kommun inte 
har gjort en tillräcklig uppföljning av avtalet. Uppföljningsansvaret som anges 
i avtalet har inte genomförts. KomRedo bedömer att Avtalet sammantaget inte 
efterlevs fullt ut och att Kristianstads kommun inte fullgjort sitt ansvar enligt 
avtalet. 

Utifrån genomförd granskning lämnar KomRedo AB följande rekommendatio-
ner: 

• Att omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring olika 
områden i avtalet som redovisas i granskningen till lokala, delregionala och 
centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att 
förbättra avtalets efterlevnad 

• Att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets ef-
terlevnad. Därutöver behöver en systematisk uppföljning av avtalet införas. 
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Svar på revisionsrapport 

Nedan redovisas de områden där bedömningen är att avtalet inte uppfylls . 
Omsorgsförvaltningen menar att åtgärder inom dessa områden inte kan ge-
nomföras utan samverkan mellan avtalsparterna och föreslår därför att lokala 
och delregionala samverkans strukturer arbetar vidare, såväl på tjänsteman-
nasidan som politiskt. För att utveckla dessa områden och bibehålla och ut-
veckla samverkan i övriga områden.  

Åtgärder med anledning av utfall på revision (Kursiv stil nedan) 

Förvaltningen får i uppdrag att lyfta samtliga områden med särskild tyngd på 
nedan  4.1.1—4.7) i lokal och delregional tjänstmanaberedning. Omsorgsnämn-
den föreslår vidare att presidiet som representanter i delregionalsamverkan får i 
uppdrag att föra dialogen om fortsatt utveckling i det politiska samverkansor-
ganet delregional samverkan för samtliga punkter med tyngdpunkt på nedan 
beskrivna områden.   

4.1.1. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

KomRedo bedömer, mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer och 
skriftliga svar att det finns brister i efterlevnaden i denna del av avtalet. Vår 
bedömning är att de brister som anges handlar i hög grad om läkarmedverkan 
samt att det görs olika tolkningar mellan vårdcentralerna vilket innebär att 
problemen i hög grad, förefaller finnas inom regionens aktörer. 

4.1.5. Egenvård   

Mot bakgrund av vad som framkommit av intervjuer och skriftliga svar bedö-
mer KomRedo att efterlevnaden i denna del av Avtalet inte fungerar tillfreds-
ställande. KomRedo bedömer att följsamheten mot rutinen för egenvård är 
bristfällig. Det framkommer att det finns en osäkerhet rörande begreppet 
egenvård. 

4.1.9. Kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar 

Mot bakgrund av vad som framkommit av intervjuer och skriftliga svar bedö-
mer KomRedo att efterlevnaden av Avtalet i denna del inte är tillfredsstäl-
lande.  Det framkommer att diskussionerna om kostnadsfördelningen kan, en-
ligt kommunen innebära att patienten inte kan komma hem tillräckligt snabbt 
och det kan innebära att frågan inte heller är löst när patienten har kommit 
hem.  

4.7. Utvecklingsområden 
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KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar 
och dokumentation att målsättningarna med utvecklingsområdena inte nåtts i 
kommunen.  KomRedo bedömer att arbetet med utvecklingsområdena inte  
fungerar tillfredställande för att uppnå målsättningarna.  

4.4 Vilka beslut och åtgärder har kommunen vidtagit för att uppnå de mål och 
syften som anges i avtalet?  KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i 
att Kristianstads kommun inte har fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet. Kom-
Redo bedömer att det brister i vidtagna åtgärder avseende alla delar i Avtalet 
för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet.   

Förvaltningen kommer liksom tidigare att lyfta åtgärder och beslut till nämn-
den. Hittills har inte arbetet föranlett vare sig särskilda åtgärder eller beslut i 
nämnd. Då detta aktualiseras kommer det att bli aktuellt med beredning och be-
slut. För tydliggörande kommer avrapportering kring avtalet att ske i samband 
med bokslut/patientsäkerhetsberättelse varje år. 

4.5. Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ända-
målsenliga? KomRedo konstaterar utifrån av vad som framkommit i inter-
vjuer, skriftliga svar och dokumentation att effekterna för brukarna är svåra 
att mäta men att kommunen bedömer att positiva effekter finns. KomRedo be-
dömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumen-
tation att Kristianstads kommun inte har fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet. 
KomRedo bedömer att effekterna för brukarna och verksamheten inte är än-
damålsenlig, utifrån brister i avtalsefterlevnad. 

Det är ett rimligt antagande att i de områden där man inte nått tillräckligt så 
föreligger också svagheter i avtalet kan anses ändamålsenligt för kund/patient. 
Enkäten gäller hela Skåne och svarsfrekvensen medför en osäkerhet för tolkning. 
Kan antas vara olikheter då arbetet kommit olika långt i de olika kommu-
nerna/delregionerna.  Förvaltningen föreslår att man inom ramen för avtalet 
och delregional samverkan för dialog om fortsatt arbete avseende brukares/pa-
tienters upplevelse.    

4.6. Har kommunen gjort en ändamålsenlig uppföljning av avtalet? 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar 
och dokumentation att omsorgsnämnden i Kristianstads kommun inte har 
fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet. KomRedo’s bedömning är att omsorgs-
nämnden inte har gjort en ändamålsenlig och inte heller dokumenterad upp-
följning av Avtalet. Uppföljningsansvaret som anges i Avtalet 6.1 (bilagor som 
ingår i huvudavtalet) har inte genomförts. 

Uppföljningen föreslås framöver struktureras och återkopplas nämnd en gång 
per år i samband med bokslut/patientsäkerhetsberättelse för Kristianstads kom-
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mun egen räkning. Därutöver får förvaltningen och presidiet i uppdrag att ge-
mensamt med avtalsparterna i delregionalsamverkan bevaka den gemensamma 
delen av uppföljningen framåt. 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Revisionsrapport 2022-11-23 

Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning 
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Kristianstads kommun  

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Beslut expedieras till 
Kommunrevisionen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 259 

Revisionssvar - Granskning av hantering av         
orosanmälningar, barn och unga 
Änr AVN 2022/1663 

Beslut 
• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen. 
 
 

 

Sammanfattning 
Revisionen har granskat hur nämnden hanterar orosanmälningar och 
utredningstider gällande barn och unga och lämnat frågor och               
rekommendationer till nämnden. Dessa frågor och rekommendationer 
bemöts genom detta ärende. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Orosanmälningar och utredningstider 

Tjänsteutlåtande Svar på kommunrevisionens granskning - Orosanmäl-
ningar och utredningstider  

Barnkonsekvensanalys 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Arbete och välfärdsförvaltningen 2022-10-17 
Barn och ungdomsverksamheten 
Eva Påhlman 
044135805 
Eva.pahlman@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

Svar på kommunrevisionens granskning av orosan-
mälningar och utredningstider 
Änr AVN 2022/1663 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till kom-

munrevisionen. 

 

Sammanfattning 
Revisionen har granskat hur nämnden hanterar orosanmälningar och utred-
ningstider gällande barn och unga och lämnat frågor och rekommendationer 
till nämnden. Dessa frågor och rekommendationer bemöts genom detta ären-
de. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Orosanmälningar och utredningstider 

Tjänsteutlåtande Svar på kommunrevisionens granskning - Orosanmälningar 
och utredningstider  

Barnkonsekvensanalys 

 

Ärendet 
Kommunrevisionen har vid ett antal tillfällen under senare år genomfört 
granskningar av orosanmälningar och utredningstider. På uppdrag av de för-
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troendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC genomfört en 
granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Syftet 
med granskningen var att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden säkerstäl-
ler en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar med 
fokus på utredningstider. 

Efter genomförd revision bedömer PwC att arbete- och välfärdsnämnden inte 
helt säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och ut-
redningar med fokus på utredningstider. 

Revisionen visar att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för 
hantering av inkomna orosanmälning. Arbete- och välfärdsnämnden säker-
ställer dock inte i tillräcklig utsträckning att beslut om att inleda eller inte in-
leda utredning fattas inom den lagstadgade tidsgränsen om 14 dagar. Det finns 
också brister i förmågan att slutföra utredningar inom lagstadgade tidsgrän-
ser. 

Under perioden februari 2021 till och med januari 2022 överskred ca 25 % 
den lagstadgade tiden. 

Utifrån genomförd granskning lämnades fyra rekommendationer till arbete- 
och välfärdsnämnden. Nedan följer rekommendationerna samt arbete och väl-
färdsförvaltningens svar: 

• Att säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom fjorton dagar 
efter det att anmälan inkommit. 

Svar: Del av personalen har genomgått SKR’s webutbildning kring förhands-
bedömningar. Målet är att alla handläggare som arbetar med myndighetsut-
övning ska genomgå utbildningen. Detta för att skapa en tydligare samsyn 
kring hur omfattande en förhandsbedömning ska vara, vilka kontakter som 
kan tas och vad som ska dokumenteras.  

På enheternas ledningsgrupper har det införts löpande uppföljningar av hur 
tidsgränserna om fjorton dagar efterlevs.  

Då antalet orosanmälningar under de senaste åren ständigt har ökat kommer 
verksamheten att fortsätta följa utvecklingen av antalet inkomna anmälningar. 
Detta för att kunna avsätta tillräckliga personalmässiga resurser för att hante-
ra orosanmälningarna inom fjorton dagar efter det att de inkommit.  

• Att säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den 
lagstadgade tidsgränsen på fyra månader 

Svar: Utredningsenheterna infört att arbeta oftare med detta och följer vecko-
vis statistik över utredningstider på enheternas ledningsgrupper. Inom Utred-



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 
 

 

ningsenheterna används också s k LEAN-tavlor där varje utredning markeras 
på en tidslinje för att medarbetarna ska kunna följa var varje utredning ligger i 
utredningsprocessen.  

Verksamheten kommer också att arbeta med arbetsgrupperna med syfte att 
skapa en större samsyn kring det gemensamma uppdraget för att skapa bättre 
sammanhållning. Detta är ett led i arbetet med att skapa stabilitet i arbets-
grupperna som kan motverka den emellanåt höga personalomsättningen.  

Verksamhetschef tillsammans med enhetschefer ser över resurstilldelning och 
påbörjar rekrytering utifrån det resurstillskott som finns tillgängligt. Därmed 
kommer förutsättningarna stärkas för att kunna genomföra utredningarna 
skyndsamt.  

• Att säkerställa att skyddsbedömningarna, i enlighet med lagens krav 
och kommunens rutiner, genomförs skyndsamt och inom 24 timmar 
samt dokumenteras i enlighet med gällande krav så att namn och befatt-
ning/titel och korrekt datum anges samt motivering till bedömning 
framgår. 

Svar: En påminnelse kommer att gå ut till den personal som genomför 
skyddsbedömningar kring vikten av att skyddsbedömningar genomförs 
skyndsamt och inom 24 timmar. Även kring vikten av att det tydligt framgår 
av dokumentationen, datum och namn/titel på den som genomfört skyddsbe-
dömningen samt en motivering till bedömningen.  

Det kommer under hösten 2022 att genomföras en internkontroll av hur 
skyddsbedömningar är genomförda och dokumenterade. Kontrollen kommer 
att genomföras via stickprov.  

• Att säkerställa en tillfredsställande, månatlig, återrapportering avse-
ende handläggningstider både vad gäller skyddsbedömningar, för-
handsbedömningar och utredningar. 

Svar: Det sker en månatlig rapportering av utredningstider till nämnd.  

Förhandsbedömningar redovisat halvårsvis till nämnd. Det finns samman-
ställningsrapporter i förvaltningens beslutsstödsystem och dessa rapporter 
granskas i dagsläget på enhetsnivå varje vecka. En sammanställning kommer 
framöver att rapporteras veckovis av enhetscheferna till verksamhetschef för 
att skapa större överblick.  

Skyddsbedömningarna går inte att plocka fram som statistik då de inte skapar 
egna registreringar i verksamhetssystemet utan ingår som ett steg i förhands-
bedömningen. Därför får uppföljningen av skyddsbedömningar ske inom den 
planerade internkontrollen.  
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Charlotte Nygren-Bonnier 
Förvaltningschef 

Beslut expedieras till 
Eva Påhlman TF verksamhetschef 

Kommunrevisionen 

Kommunledningskontoret 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

 
 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Berörd målgrupp får en mer skyndsamt och rättssäker hantering av orosanmälningar 
och barn och ungdomsutredningar. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Barnets bästa har beaktats så till vida att förändringarna bedöms gynna en 
skyndsammare och mer rättssäker hantering av orosanmälningar och utredningar.   
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-10-17 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Eva Påhlman 

 

 
Förvaltning:  
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Diarienummer: 
AVN 2022/1663 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Svar på Kommunrevision Orosanmälningar och utredningstider 
 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
Barn och ungdomar hemmahörande i Kristianstads kommun som det har anmälts oro 
för eller vars behov av skydd och stöd utreds av socialtjänsten.  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-06  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 91 

Svar på revisionrapport - Granskning av Vuxenut-
bildningen 
Änr BUN 2022/1507 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-11 som barn- 
och utbildningsnämndens svar till kommunrevisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisa-
tionstillhörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Skolchef Mattias Olsson redogör för ärendet.  

 

Sammanfattning 
 Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. 
Granskningens syfte är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbild-
ning och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. Revisionen har 
lämnat rekommendationer. Rekommendationerna har lämnats till både 
arbete- och välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och 
rekommendationerna bemöts gemensamt i detta ärende. 

Utifrån revisionens granskning är den samlade bedömningen att det också 
bör genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisa-
tionstillhörighet av extern oberoende part. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden  2022-12-06  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-11 som barn- 
och utbildningsnämndens svar till kommunrevisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisa-
tionstillhörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-11-29 § 50 

Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-11-25 § 108 

Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbild-
ningen 2022-11-11 

Revisionsrapport, granskning av vuxenutbildningen. 

Barnkonsekvensanalys 2022-11-11 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-29  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUNAU § 50 

Svar på revisionrapport - Granskning av Vuxenut-
bildningen 
Änr BUN 2022/1507 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-11 som barn- 
och utbildningsnämndens svar till kommunrevisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisa-
tionstillhörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson och förvaltningschef Lina Leyman-Nilsson 
redogör för ärendet.  

 

Sammanfattning 
 Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. 
Granskningens syfte är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbild-
ning och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. Revisionen har 
lämnat rekommendationer. Rekommendationerna har lämnats till både 
arbete- och välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och 
rekommendationerna bemöts gemensamt i detta ärende. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-29  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Utifrån revisionens granskning är den samlade bedömningen att det också 
bör genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisa-
tionstillhörighet av extern oberoende part. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-11 som barn- 
och utbildningsnämndens svar till kommunrevisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisa-
tionstillhörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbild-
ningen 2022-11-11 

Revisionsrapport, granskning av vuxenutbildningen. 

Barnkonsekvensanalys 2022-11-11 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-11-11 
Centrala förvaltningen 
Mattias Olsson 
0738-532590 
mattias.olsson@kristianstad.se Barn- och utbildningsnämnden 

  

Svar på revisionsrapport – Granskning av vuxenutbild-
ningen 
Änr BUN 2022/1507  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och ut-
bildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-11 som barn- och ut-
bildningsnämndens svar till kommunrevisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisationstill-
hörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. Gransk-
ningens syfte är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och om 
detta sker med tillräcklig intern kontroll. Revisionen har lämnat rekommenda-
tioner. Rekommendationerna har lämnats till både arbete- och välfärdsnämn-
den och barn- och utbildningsnämnden och rekommendationerna bemöts ge-
mensamt i detta ärende. 

Utifrån revisionens granskning är den samlade bedömningen att det också bör 
genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisationstillhö-
righet av extern oberoende part. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 
2022-11-11 
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Revisionsrapport, granskning av vuxenutbildningen. 

Barnkonsekvensanalys 2022-11-11 

Ärendet 
Nedan följer de rekommendationer som revisionen lämnat samt de åtgärder 
förvaltningarna arbete och välfärd och barn och utbildning gemensamt redo-
visar i svaren till revisionen. 

Inledning 
För att underlätta läsningen redovisas svaren under fyra rubriker/områden: 
övergripande utveckling, verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt kvali-
tetsstyrning. 

Övergripande utveckling 
Rekommendation: Överväga en gemensam uppföljning för vuxenutbild-
ningen och inte utifrån uppdelning till respektive nämnd. Detta för att återge 
en gemensam bild vilken kan bidra till ökad samsyn och förbättrat samarbete 
mellan förvaltningarna/nämnderna. 

Svar: Ta fram ett förslag på en gemensam uppföljning med tidsplan som redo-
visas på samma sätt till båda nämnderna. Förslaget skall innehålla resul-
tatuppföljning och beskrivning av förutsättningarna att bedriva vuxenutbild-
ning. Styrkor och utvecklingsområden skall framgå med förslag till adekvata 
åtgärder vid behov. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Förslaget färdig-
ställt 2023-03-31. (samma åtgärd som under kvalitetsstyrning) 

Verksamhetsstyrning 
1. Rekommendation: Säkerställa att ansvaret för vuxenutbildningen tydlig-
görs på verksamhetsnivå för att ge huvudmännen samt kommunstyrelsen en 
samlad bild. 

Svar: Ta fram ett dokument som beskriver ansvarsfördelningen på verksam-
hetsnivå. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Dokumentet färdigställt 
2023-03-31. 

Internt inom förvaltningen tydliggöra dokumentet på arbetsplatsträff och i 
den gemensamma ledningsgruppen inom vuxenutbildningen. Ansvarig är re-
spektive skolchef. 

Tydliggöra dokumentet för de båda nämnderna samt för kommunstyrelsen. 
Ansvarig är respektive förvaltningschef. 
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2. Rekommendation: Se över rådande struktur för antagning till verksamhe-
terna för att möjliggöra en god planering för respektive förvaltning. 

Svar: Genomföra en översyn av strukturen för antagningen till vuxenutbild-
ningen. Utifrån översynen ta fram en rutin för hur den övergripande antag-
ningsprocessen skall ske på årsbasis. Ansvarig är respektive skolchef. Genom-
fört 2023-02-28. 

3. Rekommendation: Tydliggöra för externa aktörer vilken av nämnderna 
som är berättigade till olika bidrag. 

Svar: Rekommendationen syftar på statsbidragen. Tydliggörandet tolkas gälla 
kommunledningskontoret då detta ansvarar för att skicka bidragen vidare in-
ternt inom kommunen till rätt instans. Svaret blir därför att årsvis tydliggöra 
för kommunledningskontoret vilken nämnd som är ansvarig och därmed be-
rättigad till de olika statsbidragen. Ansvarig är respektive förvaltningschef. 
Tydliggörandet för kommande år färdigställt 2023-01-31. 

Ekonomistyrning 
1. Rekommendation: Se över lämpliga forum för diskussioner mellan förvalt-
ningarna/nämnderna i syfte att säkerställa en gemensam syn på den ekono-
miska processen. 

Svar: Ta fram ett förslag på lämpliga forum för diskussioner mellan förvalt-
ningarna/nämnderna gällande den ekonomiska processen med tidsplan i en-
lighet med kommunens övergripande ekonomiska process. Ansvarig är re-
spektive förvaltningschef. Förslaget färdigställt 2023-03-31. 

2. Rekommendation: Analysera de kostnader som sticker ut i jämförelse med 
samtliga kommuner och liknande kommuner. 

Svar: Ta fram ett underlag över kostnaderna för 2021 eftersom statistiken i 
Kolada bedöms vara felaktig. Ansvarig är respektive skolchef. Underlaget fär-
digställt 2023-02-28. 

Säkerställa att statistiken i Kolada för 2022 blir korrekt. Ansvarig är respek-
tive skolchef. Färdigställt inför inlämnandet av uppgifter för 2022. 

Göra en analys för 2022 utifrån det nya underlaget och om kostnader fortsatt 
sticker ut i förhållande till samtliga och liknande kommuner eventuellt ta fram 
en handlingsplan. Ansvarig är respektive skolchef. Genomfört under 2023. 

Kvalitetsstyrning 
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1. Rekommendation: Säkerställa att rapporteringen till respektive nämnd 
ger en samlad bild av vuxenutbildningens resultat och förutsättningar. Detta 
för att nämnderna ska kunna identifiera styrkor och utvecklingsområden och 
vid behov vidta adekvata åtgärder. 

Svar: Ta fram ett förslag på en gemensam uppföljning med tidsplan som redo-
visas på samma sätt till båda nämnderna. Förslaget skall innehålla resul-
tatuppföljning och beskrivning av förutsättningarna att bedriva vuxenutbild-
ning. Styrkor och utvecklingsområden skall framgå med förslag till adekvata 
åtgärder vid behov. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Förslaget färdig-
ställt 2023-03-31 (samma åtgärd som under övergripande utveckling). 

2. Rekommendation riktad till arbete- och välfärdsnämnden: Säkerställa 
att det finns en systematisk och strukturerad uppföljning/kontroll avseende 
arbetet att nå ut och motivera till studier samt efterlevnaden av de nya reg-
lerna om prioritering och urval till utbildning. 

Svar: säkerställa att informationen når ut och motiverar till studier: Ta fram 
en rutin för att systematiskt och strukturerat följa upp och kontrollera arbetet 
med att nå ut och motivera till studier. Ansvarig är skolchef. Rutinen färdig-
ställd 2023-03-31. 

Svar: efterleva urval och prioritering: Ta fram en rutin för att systematiskt och 
strukturerat följa upp och kontrollera arbetet med efterlevnaden av de nya 
reglerna om prioritering och urval till utbildning. Ansvarig är skolchef. Ruti-
nen färdigställd 2023-03-31. 

3. Rekommendation riktad till barn- och utbildningsnämnden: Säker-
ställa att det finns en systematisk och strukturerad uppföljning/kontroll avse-
ende arbetet att erbjuda de utbildningar på grundläggande nivå som efterfrå-
gas. 

Svar: Ta fram en rutin för att systematiskt och strukturerat följa upp och kon-
trollera arbetet med att erbjuda de utbildningar på grundläggande nivå som 
efterfrågas. Ansvarig är skolchef. Rutinen färdigställd 2023-03-31. 

Samlad bedömning 
Flera delar i revisionen pekar på svårigheter att följa upp och styra vuxenut-
bildningen i kommunen, att få en samlad bild då den är uppdelad under två 
nämnder. Vuxenutbildningen i de två förvaltningarna samarbetar för att över-
brygga detta på olika sätt och revisionen har identifierat olika delar som kan 
förbättras.  
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En fråga utifrån detta är om det skulle vara bättre att samla vuxenutbild-
ningen under en nämnd. Inom arbete och välfärd finns en tydlig koppling mot 
arbetsmarknadsdelarna och vägen till självförsörjning för de som erhåller 
ekonomiskt bistånd. Inom barn och utbildning finns en tydlig koppling mot 
gymnasieskolan, yrkeshögskolan och till viss del grundskolan och särskolan. 
Dessa perspektiv behöver också beaktas. Den samlade bedömningen är därför 
att det bör genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organi-
sationstillhörighet och att detta bör utföras av extern oberoende part. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. En barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Lina Leyman Nilsson   Mattias Olsson 
Förvaltningschef   Skolchef 

Beslut expedieras till 
Kommunledningskontoret  
Kommunrevisionen 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut. 
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina 
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter  

 
 

Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Förvaltningens tjänsteutlåtande ska godkännas som nämndens svar till 
kommunrevisionen. En översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisationstill-
hörighetsperspektiv ska genomföras av extern oberoende part. 
 
 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever 

 
 ☒ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare  
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:  
Beslutet berör inte barn upp till 18 år eftersom det är vuxna som erbjuds att arbeta eller 
studera inom vuxenutbildningen samt att den bedrivs inom lokaler där inga barn upp 
till 18 år vistas. 
  
 
☐ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare 
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Prövning av barnkonventionen har skett genom konsekvensanalys gentemot 
föreliggande förslag till beslut. Genom ovan beskrivning om hur förslag till beslut inte 
berör barn upp till 18 år har barnkonventionens intentioner beaktats och bedömts. 
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-11-11 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
               Mattias Olsson 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:  
Vuxenutbildningen. 
 

 
Planerad åtgärd/beslut 
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Förvaltningsövergripande samverkansgrupp   

 

 

FÖS § 108 

Beslut: Svar på revisionrapport - Granskning av 
Vuxenutbildningen 
Änr BUN 2022/1507 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. Granskningens syfte 
är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och om detta sker med tillräcklig intern 
kontroll. Revisionen har lämnat rekommendationer. Rekommendationerna har lämnats 
till både arbete- och välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och 
rekommendationerna bemöts gemensamt i detta ärende.  

Utifrån revisionens granskning är den samlade bedömningen att det också bör 
genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisationstillhörighet av 
extern oberoende part.  

Samverkansgruppens slutsats 

Samverkansgruppen ställer sig bakom förslaget. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 2022-11-
11 

Revisionsrapport, granskning av vuxenutbildningen.Barnkonsekvensanalys 2022-11-11 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 260 

Revisionssvar - Granskning av vuxenututbildningen 
Änr AVN 2022/2182 

Beslut 
Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som Arbete och välfärds-
nämndens svar till kommunrevisionen 

Arbete och välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisations-
tillhörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

 

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. 
Granskningens syfte är att bedöma om arbete och välfärdsnämnden och 
barn och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbild-
ning och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. Revisionen har 
lämnat rekommendationer. Rekommendationerna har lämnats till både 
arbete och välfärdsnämnden och barn och utbildningsnämnden och    
rekommendationerna bemöts gemensamt i detta ärende. 

Utifrån revisionens granskning är den samlade bedömningen att det också 
bör genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisa-
tionstillhörighet av extern oberoende part. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som Arbete och välfärds-
nämndens svar till kommunrevisionen 

Arbete och välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisations-
tillhörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbild-
ningen. 

Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 

Barnkonsekvensanalys 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Arbete och välfärdsförvaltningen 2022-11-21 
Utbildning och arbete 
Preben Bruzelius 
044-136907 
Preben.bruzelius@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbild-
ningen 
Ärendenummer AVN 2022/2182 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del: 

• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som Arbete och välfärdsnämn-
dens svar till kommunrevisionen 

Arbete och välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

• Genomföra en översyn av vuxenutbildningen utifrån ett organisationstill-
hörighetsperspektiv av extern oberoende part. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. Gransk-
ningens syfte är att bedöma om arbete och välfärdsnämnden och barn och ut-
bildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och om 
detta sker med tillräcklig intern kontroll. Revisionen har lämnat rekommenda-
tioner. Rekommendationerna har lämnats till både arbete och välfärdsnämn-
den och barn och utbildningsnämnden och rekommendationerna bemöts ge-
mensamt i detta ärende. 

Utifrån revisionens granskning är den samlade bedömningen att det också bör 
genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisationstillhö-
righet av extern oberoende part. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbild-
ningen. 

Revisionsrapport, granskning av vuxenutbildningen 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet 
Nedan följer de rekommendationer som revisionen lämnat samt de åtgärder 
förvaltningarna arbete och välfärd och barn och utbildning gemensamt redo-
visar i svaren till revisionen. 

Inledning 
För att underlätta läsningen redovisas svaren under fyra rubriker/områden: 
övergripande utveckling, verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt kvali-
tetsstyrning. 

Övergripande utveckling 
Rekommendation: Överväga en gemensam uppföljning för vuxenutbild-
ningen och inte utifrån uppdelning till respektive nämnd. Detta för att återge 
en gemensam bild vilken kan bidra till ökad samsyn och förbättrat samarbete 
mellan förvaltningarna/nämnderna. 

Svar: Ta fram ett förslag på en gemensam uppföljning med tidsplan som redo-
visas på samma sätt till båda nämnderna. Förslaget skall innehålla resul-
tatuppföljning och beskrivning av förutsättningarna att bedriva vuxenutbild-
ning. Styrkor och utvecklingsområden skall framgå med förslag till adekvata 
åtgärder vid behov. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Förslaget färdig-
ställt 2023-03-31. (samma åtgärd som under kvalitetsstyrning) 

Verksamhetsstyrning 
1 Rekommendation: Säkerställa att ansvaret för vuxenutbildningen tydlig-
görs på verksamhetsnivå för att ge huvudmännen samt kommunstyrelsen en 
samlad bild. 
Svar: Ta fram ett dokument som beskriver ansvarsfördelningen på verksam-
hetsnivå. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Dokument färdigställt 2023-
03-31. 

Internt på förvaltningen tydliggöra dokumentet på APT och i den gemen-
samma ledningsgruppen inom vuxenutbildningen. Ansvarig är respektive 
skolchef. 
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Tydliggöra dokumentet för de båda nämnderna samt för kommunstyrelsen. 
Ansvarig är respektive förvaltningschef. 

2.Rekommendation: Se över rådande struktur för antagning till verksamhe-
terna för att möjliggöra en god planering för respektive förvaltning. 

Svar: Genomföra en översyn av strukturen för antagningen till vuxenutbild-
ningen. Utifrån översynen ta fram en rutin för hur den övergripande antag-
ningsprocessen skall ske på årsbasis. Ansvarig är respektive skolchef. Genom-
fört 2023-02-28. 

3.Rekommendation: Tydliggöra för externa aktörer vilken av nämnderna 
som är berättigade till olika bidrag. 

Svar: Rekommendationen syftar på statsbidragen. Vi tolkar förtydligandet gäl-
lande kommunledningen då dessa ansvarar för att skicka bidragen vidare in-
ternt i kommunen till rätt instans. Svaret blir därför att årsvis förtydliga till 
kommunledningskontoret vilken nämnd som är ansvarig och därmed berätti-
gad till de olika statsbidragen. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Förtyd-
ligandet för kommande år färdigställt 2023-01-31. 

Ekonomistyrning 
1.Rekommendation: Se över lämpliga forum för diskussioner mellan förvalt-
ningarna/nämnderna i syfte att säkerställa en gemensam syn på den ekono-
miska processen. 

Svar: Ta fram ett förslag på lämpliga forum för diskussioner mellan förvalt-
ningarna/nämnderna gällande den ekonomiska processen med tidsplan i en-
lighet med kommunens övergripande ekonomiska process. Ansvarig är re-
spektive förvaltningschef. Förslaget färdigställt 2023-03-31. 

2.Rekommendation: Analysera de kostnader som sticker ut i jämförelse med 
samtliga kommuner och liknande kommuner. 

Svar: Ta fram ett underlag över kostnaderna för 2021 eftersom statistiken i 
Kolada bedöms vara felaktig. Ansvarig är respektive skolchef. Underlaget fär-
digställt 2023-02-28. 

Säkerställa att statistiken i Kolada för 2022 blir korrekt. Ansvarig är respek-
tive skolchef. Färdigställt inför inlämnandet av uppgifter för 2022. 

Göra en analys för 2022 utifrån det nya underlaget och om kostnader fortsatt 
sticker ut i förhållande till samtliga och liknande kommuner eventuellt ta fram 
en handlingsplan. Ansvarig är respektive skolchef. Genomfört under 2023. 
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Kvalitetsstyrning 
1 Rekommendation: Säkerställa att rapporteringen till respektive nämnd ger 
en samlad bild av vuxenutbildningens resultat och förutsättningar. Detta för 
att nämnderna ska kunna identifiera styrkor och utvecklingsområden och vid 
behov vidta adekvata åtgärder. 

Svar: Ta fram ett förslag på en gemensam uppföljning med tidsplan som redo-
visas på samma sätt till båda nämnderna. Förslaget skall innehålla resul-
tatuppföljning och beskrivning av förutsättningarna att bedriva vuxenutbild-
ning. Styrkor och utvecklingsområden skall framgå med förslag till adekvata 
åtgärder vid behov. Ansvarig är respektive förvaltningschef. Förslaget färdig-
ställt 2023-03-31. (samma åtgärd som under övergripande utveckling) 

2 Rekommendation: riktad till Arbete och välfärdsnämnden: Säkerställa 
att det finns en systematisk och strukturerad uppföljning/kontroll avseende 
arbetet att nå ut och motivera till studier samt efterlevnaden av de nya reg-
lerna om prioritering och urval till utbildning. 

Svar, säkerställa att informationen når ut och motiverar till studier: Ta fram 
en rutin för att systematiskt och strukturerat följa upp och kontrollera arbetet 
med att nå ut och motivera till studier. Ansvarig är skolchef. Rutinen färdig-
ställd 2023-03-31. 

Svar, efterleva urval och prioritering: Ta fram en rutin för att systematiskt och 
strukturerat följa upp och kontrollera arbetet med efterlevnaden av de nya 
reglerna om prioritering och urval till utbildning. Ansvarig är skolchef. Ruti-
nen färdigställd 2023-03-31. 

Rekommendation riktad till barn och utbildningsnämnden: Säkerställa 
att det finns en systematisk och strukturerad uppföljning/kontroll avseende 
arbetet att erbjuda de utbildningar på grundläggande nivå som efterfrågas. 

Svar, skapa en rutin för uppföljning och kontroll: Ta fram en rutin för att sys-
tematiskt och strukturerat följa upp och kontrollera arbetet med att erbjuda 
de utbildningar på grundläggande nivå som efterfrågas. Ansvarig är skolchef. 
Rutinen färdigställd 2023-03-31. 

Samlad bedömning 
Flera delar i revisionen pekar på svårigheter att följa upp och styra vuxenut-
bildningen i kommunen, att få en samlad bild då den är uppdelad under två 
nämnder. Vuxenutbildningen i de två förvaltningarna samarbetar för att över-
brygga detta på olika sätt och revisionen har identifierat olika delar som kan 
förbättras.  
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En fråga utifrån detta är om det skulle vara bättre att samla vuxenutbild-
ningen under en nämnd. Inom Arbete och välfärd finns en tydlig koppling mot 
arbetsmarknadsdelarna och vägen till självförsörjning för de som erhåller 
ekonomiskt bistånd. Inom Barn och utbildning finns en tydlig koppling mot 
gymnasieskolan, yrkeshögskolan och till viss del grundskolan och särskolan. 
Dessa perspektiv behöver också beaktas. Den samlade bedömningen är därför 
att det bör genomföras en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organi-
sationstillhörighet och att detta bör utföras av extern oberoende part. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare. En barnkonsekvensanalys 
har genomförts och bilagts. 

 

 

 
 
 
Charlotte Nygren-Bonnier Preben Bruzelius 
Förvaltningschef Verksamhetschef/Skolchef  

Beslut expedieras till 
Charlotte Nygren-Bonnier 

Preben Bruzelius 

Kommunrevisionen 

Kommunledningskontoret 
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Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
En tydlig uppföljning är en förutsättning för att bedöma om de åtgärder som utgör 
nämndens svar till kommunrevisionen har önskad effekt. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Den planerade åtgärden ligger i linje med de berörda barnens bästa . Det är dock inte 
relevant att inhämta synpunkter eller skapa delaktighet på annat sätt då påverkan, som 
beskrivs ovan, är indirekt. 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-10-31 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Lena Hagerman 

 

 
Förvaltning:  
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Diarienummer: 
AVN  2022.2182 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Prioriteringsordningen, till antagning yrkesvuxenutbildningen, innebär en tydligare 
koppling till arbete. Som ett resultat av revisionen ska nämnderna tydligt redogöra för 
hur målgrupperna ska nås och motivationsarbetet utformas. 
 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
Beslutet berör indirekt de barn vars föräldrar antingen saknar grundläggande 
utbildning eller är i behov av yrkesutbildning för att stärka sin attraktivitet på 
arbetsmarknaden och därmed möjligheter till att bibehålla sin självförsörjning eller bli 
självförsörjande. 
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Kommunledningskontoret 

 

2023-02-07  

 

Eventuella valärenden Kommunfullmäktige 2023-02-07 
Ärende 5 

  Änr 

1 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige – David 
Stenergard (M) 

2023/154 

2  Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige – Marc 
Karlsson (SD) 

2023/178 

3  Avsägelse som ledamot i tekniska nämnden – Marc Karls-
son (SD) 

2023/178 

4  Val av ersättare i omsorgsnämnden  2022/1032 

5 Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden efter Ulla 
Malmberg (M) 

2022/1035 

6 Avsägelse samt fyllnadsval som ordförande tillika ledamot 
i arbete och välfärdsnämnden efter David Stenergard (M) 

2023/154 

7 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i barn och ut-
bildningsnämnden - Oskar Månsson (SD) 

2023/82 

8 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i Kristian-
stads kommunföretag AB 

2022/1166 

9 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
kommunföretag AB 

2022/1166 

10 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i Kristi-
anstads Industribyggnads AB 

2022/1167 

11 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Industribyggnads AB 

2022/1167 

12 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i AB 
Kristianstadsbyggen 

2022/1168 
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13 Val av ordförande och vice ordförande i AB Kristian-
stadsbyggen 

2022/1168 

14 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i AB Al-
lön 

2022/1210 

15 Val av ordförande och vice ordförande i AB Allön 2022/1210 

16 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i Special-
fastigheter i Kristianstad AB 

2022/1211 

17 Val av ordförande och vice ordförande i Specialfastig-
heter i Kristianstad AB 

2022/1211 

18 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i C4 Par-
kerings AB 

2022/1213 

19 Val av ordförande och vice ordförande i C4 Parke-
rings AB 

2022/1213 

20 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i C4 
Energi AB 

2022/1214 

21 Val av ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB 2022/1214 

22 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i C4 El-
nät AB 

2022/1220 

23 Val av ordförande och vice ordförande i C4 Elnät AB 2022/1220 

24 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i Kristi-
anstads Biogas AB 

2022/1221 

25 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Biogas AB 

2022/1221 

26 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i Kristi-
anstads Renhållnings AB 

2022/1222 

27 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Renhållnings AB 

2022/1222 

28 Val av ledamöter och suppleant i Åhus Hamn & Stu-
veri AB 

2022/1223 
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29 Val av vice ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB 2022/1223 

30 Val av ledamöter och lekmannarevisor i Kristianstads 
Airport AB 

2022/1224 

31 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Airport AB 

2022/1224 

32 Val av ledamot tillika ordförande och suppleant i 
Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost 
AB 

2022/1225 

33 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Wahl-
bergska stiftelsen för år 2023 

2022/1088 

 



Inskickat av: Sven David Stenergard

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7292

Datum
2023-01-26 15:05

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2023-03-31

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Kommunfullmäktige samt som ordförande i arbete- och välfärdsnämnden

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
David.stenergard@kristianstad.se

 För- och efternamn
Sven David Stenergard

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Inskickat av: Marc Peter Johan Karlsson

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7409

Datum
2023-01-31 13:46

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2023-01-31

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Samtliga politiska uppdrag

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
marc.j.karlsson@gmail.com

 För- och efternamn
Marc Peter Johan Karlsson

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Sverigedemokraterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Från: Hanna Nicander
Till: Dafina Hasanaj
Ärende: VB: Avsägelse politiska uppdrag
Datum: den 1 februari 2023 08:36:49

Från: Marc Karlsson <marc.j.karlsson@gmail.com> 
Skickat: den 31 januari 2023 18:16
Till: Hanna Nicander <Hanna.Nicander@kristianstad.se>
Ämne: Avsägelse politiska uppdrag
 
Hej. 
 
Jag fyllde i e-blankett för avsägelse av politiska uppdrag. Där fanns dock ingen stans
att ange vilka datum som gäller. 
 
Förtydligar detta nedan. 
 
När det gäller kommunfullmäktige gäller datum för avsägelsen till den 8/02
 
 
Tekniska nämnden gäller datum för avsägelsen till den 31/3. 
 
Återkom gärna och bekräfta att du mottagit mitt mail. 
 
Mvh 
Marc K
0708-451040

mailto:Hanna.Nicander@kristianstad.se
mailto:dafina.hasanaj@kristianstad.se


Inskickat av: Marc Peter Johan Karlsson

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7409

Datum
2023-01-31 13:46

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2023-01-31

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Samtliga politiska uppdrag

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
marc.j.karlsson@gmail.com

 För- och efternamn
Marc Peter Johan Karlsson

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Sverigedemokraterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Från: Hanna Nicander
Till: Dafina Hasanaj
Ärende: VB: Avsägelse politiska uppdrag
Datum: den 1 februari 2023 08:36:49

Från: Marc Karlsson <marc.j.karlsson@gmail.com> 
Skickat: den 31 januari 2023 18:16
Till: Hanna Nicander <Hanna.Nicander@kristianstad.se>
Ämne: Avsägelse politiska uppdrag
 
Hej. 
 
Jag fyllde i e-blankett för avsägelse av politiska uppdrag. Där fanns dock ingen stans
att ange vilka datum som gäller. 
 
Förtydligar detta nedan. 
 
När det gäller kommunfullmäktige gäller datum för avsägelsen till den 8/02
 
 
Tekniska nämnden gäller datum för avsägelsen till den 31/3. 
 
Återkom gärna och bekräfta att du mottagit mitt mail. 
 
Mvh 
Marc K
0708-451040

mailto:Hanna.Nicander@kristianstad.se
mailto:dafina.hasanaj@kristianstad.se
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ersättare i omsorgsnämnden 
Änr KS 2022/1032  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja Sofia Wastegren(S) till ersättare i omsorgsnämnden till och med den 
31 december 2026. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-31 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden efter Ulla 
Malmgren (M)  
Änr KS 2022/1035  

Förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Välja Bo Hansson (M) till ersättare i byggnadsnämnden efter Ulla Malm-
gren (M) för tiden fram till och med 2026-12-31 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2023-01-31. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-31 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval av ordförande tillika leda-
mot i arbete och välfärdsnämnden - David Stenergard 
(M)  
Änr KS 2023/154  

Förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla avsägelsen 

• Välja Richard Berggren (M) till ordförande tillika ledamot i arbete och   
välfärdsnämnden efter David Stenergard (M) för tiden 2023-04-01 fram 
till och med 2026-12-31 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-31. 
Avsägelse 2023-01-26. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-31 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i barn och   
utbildningsnämnden - Oskar Månsson (SD)  
Änr KS 2023/82  

Förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla avsägelsen 

• Välja Madeleine Cederlund Andersson (SD) till ersättare i barn och utbild-
ningsnämnden efter Oskar Månsson (SD) för tiden fram till och med 2026-
12-31 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-31. 

Avsägelse 2023-01-18. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
Kristianstads kommunföretag AB 
Änr KS 2022/1166  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i  
Kristianstads kommunföretag AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 
intill slutet av ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Ian Fernheden SD 
Camilla Palm  M 
Ulf Persson M 
Ulrika Tollgren S 
Martin Hallingström Skoglund S 
  
Två suppleanter  
Carl Henrik Nilsson  SD 
Annelie Karlsson  S 
  
Två lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz  S 
Göran Sevebrant M 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 
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Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
kommunföretag AB  
Änr KS 2022/1166  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
kommunföretag AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av 
ordinarie årsstämma 2025: 

Ordförande  
Camilla Palm  M 
  
Vice ordförande  
Ulrika Tollgren  S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
Dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
Kristianstads Industribyggnads AB 
Änr KS 2022/1167  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i  
Kristianstads Industribyggnads AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 
intill slutet av ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Ian Fernheden  SD 
Camilla Palm  M 
Ulf Persson  M 
Ullrika Tollgren S 
Martin Hallingström 
Skoglund 

S 

  
Två suppleanter  
Carl Henrik Nilsson SD 
Annelie Karlsson  S 
  
Två lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz  S 
Göran Sevebrant M 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 
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Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads In-
dustribyggnads AB 
Änr KS 2022/1167  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Industribyggnads AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2025: 

Ordförande  
Camilla Palm M 
  
Vice ordförande  
Ulrika Tollgren  S 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
AB Kristianstadsbyggen 
Änr KS 2022/1168  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i AB  
Kristianstadsbyggen för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet  
av ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Carl Henrik Nilsson SD 
Christer Nilsson M 
Ulrika Tågström M 
Catarina Palmblad S 
Magnus Forsberg L 
  
Två suppleanter  
Göran Lilja  KD 
Odd Skyllberg  S 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz  S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné  S 
Lars Thuvesson SD 
Bill Nilsson  SD 
Fredrik Hamrin  M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i AB 
Kristianstadsbyggen 
Änr KS 2022/1168  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i AB  
Kristianstadsbyggen för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet  
av ordinarie årsstämma 2025: 

Ordförande  
Christer Nilsson M 
  
Vice ordförande  
Catarina Palmblad S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i AB Allön 
Änr KS 2022/1210  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i AB Allön 
för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Carl Henrik Nilsson  SD 
Christer Nilsson M 
Ulrika Tågström M 
Catarina Palmblad S 
Magnus Forsberg L 
  
Två suppleanter  
Göran Lilja  KD 
Odd Skyllberg S 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz  S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné  S 
Lars Thuvesson SD 
Bill Nilsson  SD 
Fredrik Hamrin  M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i AB Allön 
Änr KS 2022/1210  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i AB Allön för  
tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie årsstämma  
2025: 

Ordförande  
Christer Nilsson M 
  
Vice ordförande  
Catarina Palmblad  S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 
Änr KS 2022/1211  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i  
Specialfastigheter i Kristianstad AB för tiden från ordinarie årsstämma 
2023 intill slutet av ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Carl Henrik Nilsson SD 
Christer Nilsson  M 
Ulrika Tågström  M 
Catarina Palmblad  S 
Magnus Forsberg L 
  
Två suppleanter  
Göran Lilja  KD 
Odd Skyllberg  S 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné S 
Lars Thuvesson SD 
Bill Nilsson  SD 
Fredrik Hamrin  M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044-135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i Specialfastigheter 
i Kristianstad AB 
Änr KS 2022/1211  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Specialfastigheter 
i Kristianstad AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet  
av ordinarie årsstämma 2025: 

Ordförande  
Christer Nilsson M 
  
Vice ordförande  
Catarina Palmblad S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
C4 Parkerings AB 
Änr KS 2022/1213  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i C4  
Parkerings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Carl Henrik Nilsson SD 
Christer Nilsson M 
Ulrika Tågström  M 
Catarina Palmblad S 
Magnus Forsberg L 
  
Två suppleanter  
Göran Lilja  KD 
Odd Skyllberg S 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné S 
Bill Nilsson SD 
Lars Thuvesson SD 
Fredrik Hamrin M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Parkerings AB 
Änr KS 2022/1213  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Parkerings  
AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Ordförande  
Christer Nilsson M 
  
Vice ordförande  
Catarina Palmblad S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2)  
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i C4 Energi 
AB 
Änr KS 2022/1214  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i C4  
Energi AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Bo Lave Nilsson  SD 
Franc Krizanec  M 
Jan Svensson  KD 
Anna-Lena Fantenberg S 
Per-Ingvar Nilsson L 
  
Två suppleanter  
Bertil Troberg S 
Gösta Knutsson KD 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné S 
Bill Nilsson SD 
Lars Thuvesson SD 
Fredrik Hamrin  M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB 
Änr KS 2022/1214  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Energi  
AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Ordförande  
Jan Svensson KD 
  
Vice ordförande  
Anna-Lena Fantenberg S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i C4 Elnät 
AB 
Änr KS 2022/1220  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i C4  
Elnät AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Bo Lave Nilsson  SD 
Franc Krizanec M 
Jan Svensson  KD 
Anna-Lena Fantenberg S 
Per-Ingvar Nilsson L 
  
Två suppleanter  
Bertil Troberg S 
Gösta Knutsson KD 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné S 
Bill Nilsson  SD 
Lars Thuvesson SD 
Fredrik Hamrin M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Elnät AB 
Änr KS 2022/1220  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Elnät  
AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Ordförande  
Jan Svensson  KD 
  
Vice ordförande  
Anna-Lena Fantenberg  S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
Kristianstads Biogas AB 
Änr KS 2022/1221  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i  
Kristianstads biogas AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Bo Lave Nilsson  SD 
Franc Krizanec M 
Jan Svensson  KD 
Anna-Lena Fantenberg S 
Per-Ingvar Nilsson L 
  
Två suppleanter  
Bertil Troberg S 
Gösta Knutsson  KD 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné S 
Bill Nilsson  SD 
Lars Thuvesson SD 
Fredrik Hamrin M 
Fredrik Berndt L 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj  
044-135184 
Dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i 
Kristianstads Biogas AB 
Änr KS 2022/1221  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads  
Biogas AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Ordförande  
Jan Svensson  KD 
  
Vice ordförande  
Anna-Lena Fantenberg  S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer i 
Kristianstads Renhållnings AB 
Änr KS 2022/1222  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter, suppleanter och revisorer i  
Kristianstads Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023  
intill slutet av ordinarie årsstämma 2025: 

Fem ledamöter  
Ulf Börkell  SD 
Bengt Håkansson  SD 
Jesper Person  M 
Lars Olsson S 
Östen Warnhag C 
  
Två suppleanter  
Richard Berggren  M 
Helen Persson  S 
  
Sju lekmannarevisorer 

 

Roland Krantz  S 
Göran Sevebrant M 
Sven Gunnar Linné  S 
Lars Thuvesson SD 
Bill Nilsson  SD 
Fredrik Hamrin  M 
Fredrik Berndt L 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Renhållnings AB 
Änr KS 2022/1222  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2025: 

Ordförande  
Ulf Börkell  SD 
  
Vice ordförande  
Lars Olsson  S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter och suppleant i Åhus Hamn & Stuveri AB 
Änr KS 2022/1223  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter och suppleant i Åhus Hamn & Stuveri 
AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Tre ledamöter  
Dan Björk  SD 
Anna Winberg  M 
Anders Tell  S 
  
En suppleant  
Henrik Stedt KD 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
Dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av vice ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB 
Änr KS 2022/1223  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande person till vice ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB för  
tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie årsstämma 
2025: 

Vice ordförande  
Dan Björk  SD 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter och lekmannarevisor i Kristianstads 
Airport AB 
Änr KS 2022/1224  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ledamöter och lekmannarevisor i Kristianstads  
Airport AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Fyra ledamöter  
Klas Arildsson - 
Björn Söder  SD 
Niclas Nilsson SD 
Per-Erik Eriksson  S 
  
En lekmannarevisor  
Göran Sevebrant M 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads 
Airport AB 
Änr KS 2022/1224  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads  
Airport AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2025: 

Ordförande  
Klas Arildsson - 
  
Vice ordförande  
Björn Söder  SD 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamot tillika ordförande och suppleant i Trygg-
hets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB   
Änr KS 2022/1225  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja ekonomidirektör Oscar Nilsson till ledamot tillika ordförande och con-
troller Håkan Sventorp till suppleant i Trygghets- och räddningscentralen i 
Skåne Nordost AB för tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av 
ordinarie årsstämma 2025: 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 2023-01-24 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Wahlbergska stiftelsen för år 2023 
Änr KS 2022/1088  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för  
Wahlbergska Stiftelsen för tiden från och med den 1 januari 2023 till och  
med den 31 december 2023: 

Två ledamöter  
Lennart Malmgren M 
Jan Carlsson S 
  
En ersättare  
Johannes Norrman SD 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-24. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-25  

 

 

 

KS § 5 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 
Änr KS 2021/876 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Tidigarelägga investeringsbudget för projekt Allöskolan och därmed ut-

öka den totala investeringsbudgeten för år 2023 med 90 miljoner kro-
nor till 984,6 miljoner kronor, att lägga till projektet Allöskolan inom 
tekniska nämndens investeringsram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-
jektet för nybyggnation av Allöskolan, under förutsättning att kommun-
fullmäktige beslutar om finansiering. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Dan Berger (S) och 
Therese Larsson Sturesson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Kommunfullmäktige ansvarar för mobilitetsfrågor i sin helhet. Att skapa 
ett sömlöst gång- och cykelvägnät är ett prioriterat mål i den upprättade 
trafikplanen. De ej genomförda utredningsuppdrag, GC2 och U8, som kvar-
står i åtgärdsbilagan för trafikplanen skapar problem vid utformningen av 
en säker skolväg för Allöskolans framtida elever. Att en övergripande ut-
redning för “Gång och cykel” inte finns skapar ett otillräcklig planerings- 
och gestaltningsplandokument. Barn i grundskolan är särskilt utsatta då 
dessa är oskyddade trafikanter. En otillfredsställande skolväg kan medföra 
att fler föräldrar känner sig tvingade att skjutsa sitt barn till skolan vilket 
innebär att skolvägen blir ännu mer riskfylld. Barn som på egen hand tar 
sig till skolan rör sig mer vilket bidrar till ökad hälsa, förbättrad inlärning 
och goda vanor för livet. https://www.forskning.se/2018/01/12/barn-
som-sjalva-tar-sig-till-skolan-mar-och-presterar-battre/ 
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Den socialdemokratiska gruppen föreslog att nödvändiga utredningar fär-
digställs innan byggstart samt att nödvändiga åtgärder genomförts innan 
skolan tas i bruk. Dessa ställningstaganden är helt i linje med Trafikplanens 
intentioner. Då dessa tilläggsattsatser inte bifölls reserverar sig den social-
demokratiska gruppen mot fattat beslut. 

Slutligen skall poängteras att kommunfullmäktige har ett långtgående an-
svar om trafiksäkerheten inte är tillräcklig för kommunens barn och unga.” 

Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemo-
kraternas förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Dan Berger (S) och 
Therese Larsson Sturesson (S) föreslår att följande beslutssatser läggs till 
kommunledningskontorets förslag till beslut: 

- ”Att föreslå Kommunfullmäktige att de delar som är nödvändiga, för 
en säker gång- och cykelmobilitet från skolans upptagningsområde, 
skall vara färdigprojekterade i enlighet med utredningsuppdrag 
GC2 och U8 i ”Trafikplanen för Kristianstads kommun” innan bygg-
start. 

- Att föreslå Kommunfullmäktige att de delar som är nödvändiga, för 
en säker gång- och cykelmobilitet från skolans upptagningsområde, 
planläggs för genomförande så att de är färdigställda innan Allösko-
lans skolstart.” 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag om att lägga 
till beslutssatser till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-25  

 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om att lägga till beslutssatser till kommunledningskontorets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag om 
att lägga till beslutssatser till kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Allöskolan byggs för att vara en högstadieskola för 540 elever samt 
särskola för 50 elever. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10 588 m2 bruttoarea 
(BTA) skola samt på 3086 m2 idrottshall. Cirka 27.000m2 tomtyta. Tekniska 
förvaltningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt projektet 
till 445 miljoner kronor exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar 
som beslutas av Mark- och exploateringskontoret. Ursprungsbudgeten för 
Allöskolan var 393 miljoner kronor men denna räknades under 2022 om 
till de 445 miljoner kronor som även är totalbeloppet i beslutad investe-
ringsbudget (Budget 2023). Orsaken till höjningen är indexuppräkning av 
kostnaderna. 

Projektet planeras om erforderliga beslut fattas, för att upphandlas januari 
2023 till maj 2023. Byggentreprenaden skall vara klar i april 2026. Investe-
ringen är inlagd i budget 2023, dock fördelat på annat vis än det nuvarande 
förslaget, se nedan. Ärendet behöver lyftas till Kommunfullmäktige då inve-
steringsramen för år 2023 utökas. 

Förslag på fördelning över åren är enligt följande: 90 miljoner kronor år 
2023, 151 miljoner år 2024, 156 miljoner år 2025 och 40 miljoner år 2026.  
Tidigare förslag på fördelning över åren var: 0,5 miljoner år 2023, 90 miljo-
ner kronor år 2024, 151 miljoner år 2025, 156 miljoner år 2026 och 40 
miljoner år 2027.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 
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Anledningen till förändringen var att det vid färdigställande av budget 
2023 inte fanns en gemensam tidplan för färdigställande inför hösttermi-
nen år 2026. Denna tidplan är nu klar och därmed tidigareläggs budgeten 
för projektet.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Tidigarelägga investeringsbudget för projekt Allöskolan och därmed ut-
öka den totala investeringsbudgeten för år 2023 med 90 miljoner kro-
nor till 984,6 miljoner kronor, att lägga till projektet Allöskolan inom 
tekniska nämndens investeringsram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-
jektet för nybyggnation av Allöskolan, under förutsättning att kommun-
fullmäktige beslutar om finansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 3. 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-15 § 183. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-17. 
Aggregering av uppfyllda miljöbyggnadskriterier. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-01 § 55. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-05-25 § 8. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-06. 
Barnkonsekvensanalys 2021-05-06. 
Allöskolan verksamhetsbeskrivning 2021-04-23. 
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KSAU § 22 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 
Änr KS 2021/876 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Allöskolan byggs för att vara en högstadieskola för 540 elever samt 
särskola för 50 elever. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10 588 m2 bruttoarea 
(BTA) skola samt på 3086 m2 idrottshall. Cirka 27.000m2 tomtyta. Tekniska 
förvaltningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt projektet 
till 445 miljoner kronor exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar 
som beslutas av Mark- och exploateringskontoret. Ursprungsbudgeten för 
Allöskolan var 393 miljoner kronor men denna räknades under 2022 om 
till de 445 miljoner kronor som även är totalbeloppet i beslutad investe-
ringsbudget (Budget 2023). Orsaken till höjningen är indexuppräkning av 
kostnaderna. 

Projektet planeras om erforderliga beslut fattas, för att upphandlas januari 
2023 till maj 2023. Byggentreprenaden skall vara klar i april 2026. Investe-
ringen är inlagd i budget 2023, dock fördelat på annat vis än det nuvarande 
förslaget, se nedan. Ärendet behöver lyftas till Kommunfullmäktige då inve-
steringsramen för år 2023 utökas. 

Förslag på fördelning över åren är enligt följande: 90 miljoner kronor år 
2023, 151 miljoner år 2024, 156 miljoner år 2025 och 40 miljoner år 2026.  
Tidigare förslag på fördelning över åren var: 0,5 miljoner år 2023, 90 miljo-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-18  

 

 

 

ner kronor år 2024, 151 miljoner år 2025, 156 miljoner år 2026 och 40 
miljoner år 2027.  

Anledningen till förändringen var att det vid färdigställande av budget 
2023 inte fanns en gemensam tidplan för färdigställande inför hösttermi-
nen år 2026. Denna tidplan är nu klar och därmed tidigareläggs budgeten 
för projektet.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Tidigarelägga investeringsbudget för projekt Allöskolan och därmed ut-
öka den totala investeringsbudgeten för år 2023 med 90 miljoner kro-
nor till 984,6 miljoner kronor, att lägga till projektet Allöskolan inom 
tekniska nämndens investeringsram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-
jektet för nybyggnation av Allöskolan, under förutsättning att kommun-
fullmäktige beslutar om finansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 3. 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-15 § 183. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-17. 
Aggregering av uppfyllda miljöbyggnadskriterier. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-01 § 55. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-05-25 § 8. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-06. 
Barnkonsekvensanalys 2021-05-06. 
Allöskolan verksamhetsbeskrivning 2021-04-23. 
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Kommunledningskontoret 2022-12-21 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Oscar Nilsson 
044136007 
oscar.nilsson@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Nybyggnation av Allöskolan 
Änr KS 2021/876 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Att bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-

jektet för nybyggnation av Allöskolan, under förutsättning att Kommum-
fullmäktige beslutar om finansiering 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Tidigarelägga investeringsbudget för projekt Allöskolan och därmed utöka 
den totala investeringsbudgeten för år 2023 med 90 miljoner kronor till 
984,6 miljoner kronor, att lägga till projektet Allöskolan inom tekniska 
nämndens investeringsram. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-stånd 
för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Allöskolan byggs för att vara en högstadieskola för 540 elever samt särskola 
för 50 elever. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10 588 m2 bruttoarea (BTA) 
skola samt på 3086m2 idrottshall. Ca 27.000m2 tomtyta. Tekniska förvalt-
ningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt projektet till 445 mil-
joner kronor exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar som beslutas 
av Mark- och exploateringskontoret. Ursprungsbudgeten för Allöskolan var 
393 miljoner kronor men denna räknades under 2022 om till de 445 miljoner 
kronor som även är totalbeloppet i beslutad investeringsbudget (Budget 
2023). Orsaken till höjningen är indexuppräkning av kostnaderna. 
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Projektet planeras om erforderliga beslut fattas, för att upphandlas januari 
2023 till maj 2023. Byggentreprenaden skall vara klar i april 2026. Investe-
ringen är inlagd i budget 2023, dock fördelat på annat vis än det nuvarande 
förslaget, se nedan. Ärendet behöver lyftas till Kommunfullmäktige då inve-
steringsramen för år 2023 utökas. 

Förslag på fördelning över åren är enligt följande: 90 miljoner kronor år 2023, 
151 miljoner år 2024, 156 miljoner år 2025 och 40 miljoner år 2026.  
Tidigare förslag på fördelning över åren var: 0,5 miljoner år 2023, 90 miljoner 
kronor år 2024, 151 miljoner år 2025, 156 miljoner år 2026 och 40 miljoner 
år 2027.  

Anledningen till förändringen var att det vid färdigställande av budget 2023 
inte fanns en gemensam tidplan för färdigställande inför höstterminen år 
2026. Denna tidplan är nu klar och därmed tidigareläggs budgeten för projek-
tet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Igångsättningstillstånd för nybyggnation Allöskolan 2022-
12-21 

Beslut TN 2022-12-15 

Tjänsteutlåtande TF 2022-11-17 

Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-17 

Aggregering av uppfyllda miljöbyggnadskriterier 

Beslut BUN 2021-06-01 

Ärendet 
Projektet med Allöskolan byggs för att tillgodose det stora behovet av centrala 
högstadieplatser. Allöskolan kommer vara en högstadieskola för 540 elever 
samt särskola för 50 elever. Skolan byggs även för att ta emot elever ifrån and-
ra skolor som idag saknar möjlighet till bland annat slöjdsalar. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10588 m2 bruttoarea (BTA) 
skola samt på 3086m2 idrottshall. Ca 27.000m2 tomtyta berörs i projektet. 

Tekniska förvaltningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt pro-
jektet till 445 miljoner kronor exklusive kringliggande infrastrukturinveste-
ringar som beslutas av Mark- och exploateringskontoret. 
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Projekteringen med att ta fram ett förfrågningsunderlag för en totalentrepre-
nad är klart. Upphandlingen av en totalentreprenör beräknas vara genomfört 
under maj 2023. Hela byggprojektet skall vara klart i april 2026. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Petar Cavala    Oscar Nilsson 
Biträdande kommundirektör   Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
KLK, Emelie Ferlaux 

KLK, Malin Svebring 

TF Christer Nothnagl 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11  

 

 

 

KSAU § 3 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 
Änr KS 2021/876 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-12-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 183 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 
Änr TN 2020/2081 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet för nybyggnation av Allöskolan under förutsättning att inve-
steringsbudgetens beslut harmonisera med projektets tidplan och 
prognoserad kostnad. 

 
Protokollsanteckning 
Hela nämnden lämnar följande protokollsanteckning: 
Exklusive kostnader för bullerplank, trafikanpassning samt ledningsför-
flyttning. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Allöskolan byggs för att vara en högstadieskola för 540 elever samt 
särskola för 50 elever. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10 588 m2 bruttoarea 
(BTA) skola samt på 3086m2 idrottshall. Ca 27.000m2 tomtyta. Tekniska 
förvaltningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt projektet 
till 445 Mkr exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar som 
beslutas av Mark- och exploateringskontoret.  

Projektet planeras om erforderliga beslut fattas, för att upphandlas januari 
2023 till maj 2023. Byggentreprenaden skall vara klar i april 2026. 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-12-19

Ärende: TN 2020/2081

Handling: 2022.12280
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Tekniska nämnden 2022-12-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation 
av projektet för nybyggnation av Allöskolan under förutsättning att 
investeringsbudgetens beslut harmonisera med projektets tidplan 
och prognoserad kostnad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-17 

Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-17 

Aggregering av uppfyllda miljöbyggnadskriterier 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Tekniska förvaltningen 2022-11-17 
Fastighetsteknik 
Mårten Svensson 
0733-13 61 45 
Marten.svensson@kristianstad.se  Tekniska nämnden 

  

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 
Änr TN 2020/2081 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-
jektet för nybyggnation av Allöskolan under förutsättning att investerings-
budgetens beslut harmonisera med projektets tidplan och prognoserad 
kostnad. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd 
för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Allöskolan byggs för att vara en högstadieskola för 540 elever samt särskola 
för 50 elever. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10588 m2 bruttoarea (BTA) 
skola samt på 3086m2 idrottshall. Ca 27.000m2 tomtyta . Tekniska förvalt-
ningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt projektet till 445 
Mkr exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar som beslutas av 
Mark- och exploateringskontoret.  

Projektet planeras om erforderliga beslut fattas, för att upphandlas januari 
2023 till maj 2023. Byggentreprenaden skall vara klar i april 2026. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-17 

Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-17 

Aggregering av uppfyllda miljöbyggnadskriterier 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-12-19

Ärende: TN 2020/2081

Handling: 2022.12281
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Ärendet 
Projektet med  Allöskolan byggs för att tillgodose det stora behovet av cen-
trala högstadieplatser. Allöskolan kommer vara en högstadieskola för 540 ele-
ver samt särskola för 50 elever. Skolan byggs även för att ta emot elever ifrån 
andra skolor som idag saknar möjlighet till bland annat slöjdsalar. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10588 m2 bruttoarea (BTA) 
skola samt på 3086m2 idrottshall. Ca 27.000m2 tomtyta berörs i projektet.    

Tekniska förvaltningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt pro-
jektet till 445 Mkr exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar som be-
slutas av Mark- och exploateringskontoret.  

Projekteringen med att ta fram ett förfrågningsunderlag för en totalentrepre-
nad är klart. Upphandlingen av en totalentreprenör beräknas vara genomfört 
under maj 2023. Hela byggprojektet skall vara klart i april 2026.  

 

Jimmy Källström  Christer Nothnagl    

Förvaltningschef  Avdelningschef Fastighetsteknik 
  

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

SLOK, Malin Svebring 



    
Investering – begäran om igångsättningstillstånd  

  

1(4) 
Ver. 2016-11-16 
 

Igångsättningstillstånd skall begäras av tekniska nämnden (TN) hos kommunstyrelsens (KS) 
för fastighetsinvesteringar överstigande 5 miljoner kronor. Detta ska göras innan 
upphandling påbörjas, men efter att lokalprogram finns framtaget och TN erhållit 
uppdraget. Ju senare tillstånd begärs desto mer pengar har lagts ut under arbetet. Ju 
tidigare tillstånd begärs desto osäkrare är underlaget för beslut. TN gör denna avvägning 
som kan variera från projekt till projekt. 

Projektets benämning 

Nybyggnadsyta BTA resp BRA                  
Ombyggnadsyta större åtgärd BTA resp BRA  
Ombyggnadsyta mindre åtgärd BTA resp BRA  
Barn-yta invändigt / barn (en decimal)                                      
Tomtyta                                                                  
Lek-yta utvändigt / barn 

Allöskolan 

BTA Skola: 10588 m2 
BTA Idrottshall: 3086 m2 
 
17 m2/elev BTA exkl. idrottshall 
27000 m2 
16,1 m2/elev  

Ange behovet som projektet skall lösa och 
när behovet behöver vara löst. 

Utökat antal högstadieplatser samt ny 
särskola. 

Ange den preliminära tidplanen i stora drag 
för projektet. 

Projekteringen färdigställdes under hösten 
2021. Kontrakt med entreprenör maj 2023. 
Byggstart augusti 2023. Entreprenad klar 
april 2026. Verksamhetsstart HT 2026. 

Ange vilka medel som är anslagna respektive 
år i enlighet med av kommunfullmäktige 
fastställd investeringsplan. 

Totalt 445,0 miljoner kr fördelade enligt: 

2020-2022: 8 Mkr 
2023: 90 Mkr 
2024: 151 Mkr 
2025: 156 Mkr 
2026: 40 Mkr 

Ange preliminär hyresberäkning alternativt 
hyresförändring projektet medför under 
inflyttning innevarande år samt under helår 
fördelat på kapital- respektive driftskostnad.  

Internhyreskostnaden för planerad 
investering har beräknats till 
24.187.911kr/år varav driftkostnaden är 
7.366.320kr/år. Hyreskostnaden är 
beräknad enligt samma principer som 
andra investeringsprojekt.          
Hyreskostnaden kommer att justeras efter 
faktiskt utfall. 

*Ange preliminär kostnad för Ej klart 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-12-19

Ärende: TN 2020/2081

Handling: 2022.12282
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verksamhetsdrift projektet medför under 
inflyttning innevarande år samt under helår.  

*Ange vilka medel som är anslagna för 
verksamhetsinvestering fördelat på 
inventarier respektive transportmedel.  

Ej klart 

*Uppgift från verksamhet.   

 Ange svar på nedanstående frågor genom x-markering i aktuell kolumn Ja Nej 

1 Finns kostnadskalkyl upprättad i samband med begäran om 
igångsättningstillstånd? 

X  

2 Räcker de medel som avsatts i TN:s investeringsbudget för att genomföra 
investeringen?    

X  

3 Finns LCC-kalkyl?     X 

4 Finns systemhandlingar? X  

5 Finns grundundersökning?    X  

6 Finns miljöinventering på bef. byggnad som berörs av om- eller 
tillbyggnaden?  

X  

7 Ska projektet genomföras med miljöcertifieringssystem?   X 

8 Har något särskilt miljöval gjorts beträffande material eller 
byggnadskomponenter eller materialval för att förlänga byggnadens eller 
viss byggnadsdels tekniska livslängd? 

X  

9 Har samordning av storköksinvesteringen genomförts mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen?  

X  

10 Finns möjlighet till ytterligare utbyggnad på fastigheten?  X  

11 Erfordras markköp för att genomföra projektet? X  

12 Krävs detaljplan eller detaljplaneändring?  X  

13 Finns bygglovsbeslut?  X 

14 Behövs ersättningslokaler under byggtiden?  X 
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15 Har ärendet behandlats och godkänts i strategiska lokalgruppen (Slok)? X  

 

Kompletterande frågor och kommentarer: 

Om fråga 2 har besvarats med nej - 
kommentera om omfördelning av medel 
erfordras inom ändamålsgruppen, medel att 
omfördela och vilket projekt som 
omfördelas. 

 

Om fråga 3 har besvarats med ja/nej - 
kommentera på vilka delar LCC-kalkyler har 
gjorts. Eller varför det inte har gjorts. 

Som del av underlaget till Tekniska 
förvaltningens projekteringsanvisningar har 
LCC-beräkningar utförts. Projektet följer 
framtagen förvaltningens 
principer/systemval. 

Om fråga 4 har besvarats med nej - 
kommentera varför systemhandling saknas. 

 

Om fråga 5 har besvarats med nej - 
kommentera hur markförhållanden 
bedömts. 

 

Om fråga 6 har besvarats med ja/nej - 
kommentara hur miljöinventeringen 
bedömts. 

Det finns inga befintliga byggnader men en 
omfattande markmiljöunderökning är 
gjord.  

Om fråga 7 har besvarats med ja/nej - 
specificera viket certifieringssystem och 
klassning. Eller varför det inte gjorts. 

Projekteringen är gjord efter 
miljöbyggnadskriterierna och enligt extern 
granskning uppfylls kraven.  

Om fråga 8 har besvarats med ja - 
specificera. 

Projekteringen av byggnaden är utförd i 
enlighet med tekniska förvaltningens 
projekteringsanvisningar där material och 
system är värderade och valda efter drift- 
och miljömässiga parametrar för ett 
hållbart och funktionellt byggande. 

Om fråga 9 har besvarats med ja/nej - 
Kommentara hur resultat bedömts. Eller 

Samordning med gemensam service är 
gjord. Val att bygga större tillagningskök 
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varför det inte gjorts. med distributionsmöjlighet är gjord och är 
föreslagen att byggas på Norretullskolan.  

Om fråga 12 har besvarats med ja - 
Kommentera, har eller när vinner detaljplan 
laga kraft.  

Ny detaljplan har vunnit laga kraft 
september 2022. 

Om fråga 13 har besvarats med nej - 
Kommentera, varför eller när beslut vinner 
laga kraft.  

Bygglov är sökt 2021-07-06. Bygglov 
beräknas att erhållas under tiden för 
upphandling.  

Hur värms fastigheten upp? Fjärrvärme. 

 

Datum: 2022-11-17 

Ansvarig uppgiftslämnare: Mårten Svensson 

Datum för tekniska nämndens behandling: 2022-12-15 

Datum för KS beslut om igångsättningstillstånd: 2023-01-27 

 



Nyproducerad byggnad
Miljöbyggnad 3

Byggnad

Kommentar

1 Värmeeffektbehov SILVER

2 Solvärmelast GULD

3 Energianvändning SILVER SILVER

4 Andel förnybar energi GULD GULD

5 Ljud SILVER SILVER

6 Radon GULD

7 Ventilation GULD

8 Fuktsäkerhet SILVER SILVER

9 Termiskt klimat vinter SILVER

10 Termiskt klimat sommar SILVER

11 Dagsljus SILVER SILVER

12 Legionella GULD GULD

13 Loggbok med byggvaror SILVER SILVER

14 Utfasning av farliga ämnen SILVER SILVER

15
Stommen och grundens 
klimatpåverkan 

BRONS BRONS

Byggnad

SILVER

Aspekt OmrådeIndikator

Allöskolan

Projekterade och kravställda nivåer.

SILVER

SILVER

SILVER
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-01  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 55 

Nybyggnad av Allöskolan 
Änr BUN 2020/2966 

Beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Allöskolan. 

• Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet.  

Ulrika Tollgren (S) lämnar protokollsanteckning.  

Ordföranden noterar att det är en enig nämnd som ställer sig bakom för-
slag till beslut.  

Protokollsanteckning 
I samband med att Allöskolans byggs föreslås också 13 stycken 60-åriga 
oxelträd att fällas. Vid nybyggnationer är det ofta tvunget att fälla träd men 
vi vill genom denna protokollsanteckning understryka behovet men fram-
förallt värdet av att behålla så många vuxna träd som möjligt. 

Oxeln tillhör rossläktet och har sitt huvudsakliga utbredningsområde i 
Sverige och då endast söder om Dalälven. Oxlar är relativt tåliga gentemot 
både vind och luftföroreningar och kan bli 200 år utan att för den skull bli 
alltför höga vilket gjort dem lämpliga som stadsträd. Oxlarna i den aktuella 
trädallén har således ännu inte nått medelåldern utan kan jämföras med 
25–30 åringar översatt till en människas livstid.  

Oxelträd har aldrig varit speciellt vanliga men har ofta förekommit på 
åkerholmar och invid betesmarker, helst i kalkhaltig jord. Då betesmarker-
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden  2021-06-01  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

na i stor utsträckning försvunnit anses numera storvuxen oxel som sällsynt 
och därmed även de organismer som är beroende av sådana. För ett antal 
sekler sedan var oxel ett vanligt vårdträd invid gamla torp och gårdar. 

Åtskilliga kommuner, så även Kristianstad, har börjat att värdera träd i 
urbana miljöer ekonomiskt utifrån vad en nyplantering skulle kosta. Al-
narpsmodellen är exempel på en sådan metod framtagen av SLU. På s. 23 i 
planbeskrivningen för Östra Kasern 3 står ”Trädraden har mycket höga 
värden för den biologiska mångfalden, samt visuellt som ridå. Återställ-
ningskostnad för trädraden enligt Alnarpsmodellen är ca 2 945 826 sek.”. 
SLU arbetar med att förbättra Alnarpsmodellen så att hänsyn även tas till 
ekosystemtjänster såsom rening av luft, kyleffekter eller värdet av biolo-
gisk mångfald. Under rubriken Ekosystemtjänster (s.23) står att ”Befintliga 
ekosystemtjänster inom planområdet domineras av träd som bidrar till 
luftrening, beskuggning, har funktion som kolsänka, utgör pollen- och 
nektarkälla samt utgör födoresurs för bland annat fåglar.” 

På sidan 27 i samma plans beskrivning står ”Ny skolgård ska anläggas 
medvetet med utgångspunkt i att bevara etablerade träd, varpå marklov 
krävs för fällning för utpekade träd. Detaljplanen medför att befintligt 
skydd för en trädrad av oxel i nord-sydlig riktning tas bort eftersom beho-
vet av att anlägga en stor grundskola har ett större samhällsviktigt värde 
för staden. I utformning av det slutgiltiga skolförslaget bör trädens beva-
rande tas i beaktande.” 

Utdrag ur Kristianstads kommuns Grönplan: 

“5.1 Träd 

Var: Träd i staden finns i parker, längs gator och boulevarder, torg och 
vattendrag (se även Skogsmark). 

Hur: Ett enda träd på rätt plats kan vara skillnaden på liv och död för 
många organismer. Det tar också många år för ett träd att etablera sig och 
det kan ge liv och göra nytta för andra växter, djur, svampar och bakterier 
under flera människoåldrar. Olika arter är knutna till olika träd och olika 
livsstadier hos trädet. Ett träd gör även nytta sedan det har dött, både 
stående och liggande. 
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De flesta träd i staden är stressade och lever på en alltför begränsad yta. De 
är därför känsliga för sjukdom och annan störning. De får sällan möjlighet 
till en fri utveckling. I Kristianstad finns en generell brist på träd…” 

Härmed vädjar vi, med stöd av gällande kommunala planer, att ansträng-
ningar görs för att bevara så många vuxna, fullvuxna och åldrande träd som 
det är möjligt på kommunal mark. Både vid nybyggnationen av Allöskolan 
och vid kommande projekt framöver. 

 

För S och V-gruppen i Barn- och utbildningsnämnden 

 

Ulrika Tollgren (s), vice ordförande 

 

Sammanfattning 
BUN beslutade 2020 efter en utredning om alternativ två för utvecklingen 
av skolorna i centrala Kristianstad som innebär att den nya skolan i centra-
la Kristianstad, Allöskolan ska bli en 7-9 skola med grundsärskola och 
Norretullskolan en F-6 skola. Förslag till beslut om Allöskolan finns nu 
framme och enligt det får den plats för upptill 540 elever i grundskola och 
50 elever i grundsärskola. Efter projektering och upphandling som kan 
starta 2021 kan den nya skolan stå klar till höstterminen 2025 till en be-
räknad kostnad på 393 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Allöskolan. 

• Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering. 
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Beslutsunderlag 
Beslut BUNAU 2021-05-25 § 8 

BUN 2020-06-02 § 54 Beslut om inriktning efter utredning av tre alternativ 
för ny skola i centrala Kristianstad 

Verksamhetsbeskrivning Allöskolan 210423 inklusive två bilagor 

Pm tekniska förvaltningen Allöskolan 210426 inklusive ritningar 

Samverkan (210429) inklusive riskbedömning (210426) skolområde Östra  

Samverkan och riskbedömning särskola (210429) 

Samverkan Gs måltid(210427) inklusive riskbedömning (210426) 

Samverkan Gs lokalvård(210429) inklusive riskbedömning (210426) 

Barnkonsekvensanalys 210506 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUNAU § 8 

Nybyggnad av Allöskolan 
Änr BUN 2020/2966 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Allöskolan. 

• Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet.  

 

Sammanfattning 
BUN beslutade 2020 efter en utredning om alternativ två för utvecklingen 
av skolorna i centrala Kristianstad som innebär att den nya skolan i centra-
la Kristianstad, Allöskolan ska bli en 7-9 skola med grundsärskola och 
Norretullskolan en F-6 skola. Förslag till beslut om Allöskolan finns nu 
framme och enligt det får den plats för upptill 540 elever i grundskola och 
50 elever i grundsärskola. Efter projektering och upphandling som kan 
starta 2021 kan den nya skolan stå klar till höstterminen 2025 till en be-
räknad kostnad på 393 mkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Allösko-
lan. 
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• Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskon-
toret internhyresförändringen för budgetjustering. 

Beslutsunderlag 
BUN 2020-06-02 § 54 Beslut om inriktning efter utredning av tre alternativ 
för ny skola i centrala Kristianstad 

Verksamhetsbeskrivning Allöskolan 210423 inklusive två bilagor 

Pm tekniska förvaltningen Allöskolan 210426 inklusive ritningar 

Samverkan (210429) inklusive riskbedömning (210426) skolområde Östra  

Samverkan och riskbedömning särskola (210429) 

Samverkan Gs måltid(210427) inklusive riskbedömning (210426) 

Samverkan Gs lokalvård(210429) inklusive riskbedömning (210426) 

Barnkonsekvensanalys 210506 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-05-06 
Centrala förvaltningen 
Håkan Nilsson 
044136417 
Hakan.Nilsson@kristianstad.se  Barn- och utbildningsnämnden 

  

Nybyggnad av Allöskolan 
Änr BUN 2020/2966 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge tekniska nämnden i 

uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Allöskolan. 

• Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret in-
ternhyresförändringen för budgetjustering. 

Sammanfattning 
BUN beslutade 2020 efter en utredning om alternativ två för utvecklingen av 
skolorna i centrala Kristianstad som innebär att den nya skolan i centrala 
Kristianstad, Allöskolan ska bli en 7-9 skola med grundsärskola och Norretull-
skolan en F-6 skola. Förslag till beslut om Allöskolan finns nu framme och en-
ligt det får den plats för upptill 540 elever i grundskola och 50 elever i grund-
särskola. Efter projektering och upphandling som kan starta 2021 kan den nya 
skolan stå klar till höstterminen 2025 till en beräknad kostnad på 393 mkr. 

Beslutsunderlag 
BUN 2020-06-02 §54 Beslut om inriktning efter utredning av tre alternativ för 
ny skola i centrala Kristianstad 

Verksamhetsbeskrivning Allöskolan 210423 inkl två bilagor 

Pm tekniska förvaltningen Allöskolan 210426 inkl ritningar 

Samverkan (210429) inkl riskbedömning(210426) skolområde Östra  

Samverkan och riskbedömning särskola(210429) 
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Samverkan Gs måltid(210427) inkl riskbedömning(210426) 

Samverkan Gs lokalvård(210429) inkl riskbedömning(210426) 

Barnkonsekvensanalys 210506 

Ärendet 
BUN har efter en utredning av tre olika alternativ för att utöka skolkapaciteten 
med en ny skola i centrala Kristianstad och med vilken verksamhet Norretull-
skolan ska ha 2020-06-02 beslutat om inriktning enligt alternativ två. Det in-
nebär att den nya skolan; Allöskolan ska bli en 7-9 skola med sex spår eller 18 
klasser och upp till 540 elever och med upp till 50 elever i grundsärskola me-
dan Norretullskolan ska byggas om till en F-6 skola med upp till 420 elever. 
Norretullskolans nuvarande verksamhet med högstadium och grundsärskola 
som är tillfälligt placerad på Fristorpskolan flyttar till Allöskolan när den står 
klar. Allö förskola som finns på samma fastighet kan fortsätta bedriva sin 
verksamhet och i framtiden byggas till med två avdelningar. Förvaltningen 
återkommer nu med underlag för beslut om Allöskolan. 

Allöskolan kommer att byggas i tre sammanlänkade kuber i tre plan och en 
fristående byggnad med fullmåttshall för idrott och tillhörande omklädnings-
rum. Skolbyggnaden placeras i västra delen av tomten och utgör bullerskydd 
mot närliggande väg och järnväg och mellan den och idrottshallen placeras 
elevernas utemiljö. Den mellersta av kuberna utgör skolans nav med bland 
annat entrefunktioner. Tillgänglighet och säkerhet är hög på skolan både i in-
ne- och utemiljö. 

Tidplanen säger att om erforderliga beslut fattas kan projektering och upp-
handling genomföras under 2021 och vara klara under januari 2022 och sko-
lan stå inflyttningsklar till höstterminen 2025. Kostnaden är beräknad till 393 
mkr vilket är något lägre än de 404 mkr som tidigare beräknats. Slutlig kost-
nad står klar när upphandling genomförts. Internhyran har beräknats till ca 
24,2 mkr/år vilken justeras efter faktiskt utfall på investeringen och ett ökat 
lokalbidrag till fristående skolor utgår på ca 1,8 mkr/år. 

Till projektet utgår ett inventariebidrag på totalt 6,4 mkr för grundskola och 
grundsärskola. Verksamhetens driftskostnad uppgår till 59,4 mkr totalt/år 
och nettoökningen är 24,7 mkr/år vilket beror på ett ökat elevantal. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 
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Kenth Olsson   Håkan Nilsson 
Förvaltningschef                       Planeringschef 

 

Beslut expedieras till 
Skolområde Östra 

Kommunledningskontoret 

Tekniska förvaltningen 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut. 
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina 
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter  

 
 

Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
BUN beslutade 2020 om att en ny skola ska byggas i centrala Kristianstad för att ge plats 
till den elevökning som prognosticeras. Förslag på hur den nya skolan som ska stå klar 
2025 ska byggas presenteras nu för beslut i BUN. 
 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever 

 
 ☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare  
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:  
Klicka här för att ange text. 
 
☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare 
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Antalet platser i centrala kristianstad utökas och de barn som med start 2025 ska gå i 
den nya skolan får lokaler anpassade till moderna arbetssätt.  

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Prövning av barnkonventionen har skett genom konsekvensanalys gentemot 
föreliggande förslag till beslut. Antalet elevplatser utökas genom att den nya skolan 
byggs och eleverna får nya anpassade lokaler för sin verksamhet. Genom ovan 
beskrivning om hur förslag till beslut  förändrar jämfört med tidigare har 
barnkonventionens intentioner beaktats och bedömts. 
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2021-05-06 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Håkan Nilsson         

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:  
Barn i centrala kristianstad. 
 

 
Planerad åtgärd/beslut 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
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V E R K S AMH E TS BE S KR I VN ING   
A l l ö s k o l a n ,  K r i s t i a n s t a d  
 
Denna Verksamhetsbeskrivning är framtagen av New Line Arkitekter AB och 

Berg & Dahl AB tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) 

Kristianstad som beslutsunderlag för Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i 

Kristianstad. 

Materialet är framtaget av och utarbetat tillsammans med en arbetsgrupp be-

stående av representanter och skolledning från skolområde Östra, represen-

tanter från BUF och Tekniska Förvaltning samt arkitekt, landskapsarkitekt m fl. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

B A K G R U N D  

Projektet att uppföra en ny skola på det så kallade Östra Kasernområdet har 

funnits i kommunens långsiktiga planering för att tillgodose det ökande elevan-

talet i de centrala delarna av Kristianstad. En förstudie togs fram av Tekniska 

förvaltningen tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen för att utreda 

olika alternativ för uppförandet av en skola på Östra Kasern. Norretullskolan 

ingick i de olika alternativen. Alternativet där Norretullskolan byggs om till en 

F-6 skola och att en ny 7-9 skola samt särskola byggs på Östra Kasern bedöm-

des som det mest fördelaktiga. Förslaget innebär även att Allö förskola kan 

finnas kvar och vid behov utökas med två avdelningar. För att säkerställa en 

kvalitativ skolgård utökas tomten genom köp av mark från grannfastigheten 

som ägs av ABK. Ytan motsvarar ca 1000kvm och kommer att lämpa sig bra 

för idrottsutövande.   

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-02 att en högstadieskola för 

åk 7-9 samt grundsärskola ska uppföras på Östra Kasern och att Allö förskola 

bevaras.  

 

D E T A L J P L A N  

Under tiden programarbetet för Allöskolan framskrider tas en ny detaljplan för 

Östra Kasern 3 m. fl. fram. Detaljplanen kommer att möjliggöra uppförandet 

av en F-9 skola, samt ge byggrätt åt den befintliga Allö förskola. Enligt samråds-

handlingarna tillåter detaljplanen en ganska fri placering och utformning av den 

nya skolan, då tomten tillåts bebyggas i princip i sin helhet med en maximal 

nockhöjd på 24m. Plats för skydd (för vattenfördröjning samt ev. bullerskydd) 

lämnas vid de nordvästra och nordöstra gränserna. Största byggnadsarea be-

gränsas till 9600 kvm. Inom byggrätten tillåts användning för skola (innefattar 

även förskola), bostäder och tekniska anläggningar. Detaljplanen anger vilka 

material som skall användas till skolbyggnadens fasad, samt att skolgården ska 

skyddas från buller. Trädallén längs Croniusgatan ska skyddas.   

Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under maj 2021. 
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O R I E N T E R I N G S K A R T O R  

 

ORIENTER INGSKARTA MED DETAL JPLANKARTA 

Den aktuella tomten innefattar fastigheterna Östra Kasern 3, Östra Kasern 6 

och del av Östra Kasern 5.  

 

 

ORI ENTER INGSKARTA MED PLANERADE BYGGNADER 
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E L E V P R O G N O S E R  

Antal boende inom Kristianstads centrala delar ökar, och behov finns för ny 

grundskola / högstadieskola med plats för 540 elever, 6 paralleller och för 50 

elever i grundsärskola. Inom centrala delarna av Kristianstad (ÄÖP området) 

finns 2020/2021 fyra kommunala grundskolor med högstadier (Norretullsko-

lan, Nosabyskolan, Fröknegårdskolan och Slättängsskolan) och två fristående 

skolor med högstadium (Antonskolan och Montessoriskolan). 

De fyra kommunala skolorna har olika profiler: handboll, engelska, bild och 

form, teknik och musik. Norretull och Nosabyskolan är de kommunala skolor 

som ligger i skolområde Östra och som geografiskt servar centrala staden. 

2020/2021 har Norretullskolans 7-9 12 klasser och ca 260 elever. Fr.o.m. läsår 

2020/2021 är grundsärskolan med ca 40 elever evakuerad till Fristorpskolan. 

Under 2021/2022 kan det även vara aktuellt att delar av grundskolan evakueras 

till Fristorpskolan. När Allöskolan är klar avetableras Nosabyskolans paviljonger 

och Norretullskolans verksamhet överflyttas till Allöskolan. Nettoökningen blir 

ca 210 högstadieelever inom grundskola och 10 elever i grundsärskola. 

FAKTISKA ELEVTAL I SKOLOR I CENTRALA KRISTIANSTAD  

2021-02-22 

N o r r e t u l l s k o l a n ,  l ä s å r  2 0 2 0 - 2 0 2 1   

 A n t a l  e l e v e r  

Å k  7  8 6  

Å k 8  8 6  

Å k  9  8 6  

E n g e l s k a  i n g å r  i  å k  7 - 9   

S u m m a  2 6 0  

S ä r s k o l a  å k  7 - 9  4 1  

S u m m a  3 0 1  

 

Läsår 2020/2021 har Nosabyskolan 383 elever på högstadiet, Slättängsskolan 

335 elever på högstadiet. På Fröknegårdskolan går 361 elever på högstadiet.  
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I centrala staden finns också fristående skolverksamhet, Antonskolan och Mon-

tessoriskolan. På dessa båda skolor finns läsår 2020/2021 247 elever på hög-

stadiet.  

 

FAKTISKT BOENDE 2021-02-22  

I n o m  n ä r o m r å d e t  f ö r  N o s a b y s k o l a n  o c h  n y a  A l l ö s k o l a n .  
Ålder 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summa: 

Central   99 85 87 76 69 66 67 73 52 81 66 86 82 72 73 85 1 219 

Hammar   85 76 77 79 77 87 67 82 82 65 81 88 93 94 85 82 1 300 

Kulltorp   37 36 41 42 44 42 42 42 42 45 44 49 51 48 43 46 694 

Park   70 61 50 53 61 55 56 52 67 56 59 59 52 50 56 46 903 

Rinkaby   5 7 2 8 12 11 10 12 12 9 13 15 10 11 12 12 161 

Viby   18 14 20 13 15 18 21 15 13 12 19 10 12 19 15 18 252 

Summa: 
 

314 279 277 271 278 279 263 276 268 268 282 307 300 294 284 289  4529 

 
PROGNOSER (Demos 2020-04-23)  

Östra skolområdet 

Centrala staden (samma geografiska områden som faktiskt boende) 

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
13 304 324 301 301 308 320 306 330 334 317 336 339 344 
14 303 315 333 312 312 318 331 315 340 343 327 346 350 
15 301 314 326 345 323 324 329 341 326 350 353 336 358 
13-
15 

908 953 960 958 943 962 966 986 1000 1010 1016 1021 1052 
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V O L Y M E R   

PLANERAD VERKSAMHET FÖR ALLÖSKOLAN 

Grundskoleverksamheten (högstadiet) är planerad för: 
åk 7-9, 6 spår = 18 klasser 
totalt ca 540 elever 
 

Grundsärskoleverksamheten (högstadiet) är planerad för:  
50 elever i varierande antal klasser. 
 

Åk 6 från Parkskolan, Viby och Rinkaby kommer använda slöjdsalarna på All-

löskolan, även moderna språk och hemkunskap kommer vara förlagd på Allös-

kolan. Även Centralskolan använder vissa specialsalar på skolan. Även sporthal-

len kan komma att användas av elever från närliggande skolor. 

 

YTOR 

Total yta på skolbyggnaden beräknas till ca 10 750 kvm BTA. Yta på idrotts-

byggnaden uppgår till ca 3 100 kvm BTA.  

Nedan specificeras ytor i grova drag. För mer detaljerade programytor, se bilaga. 

Undervisningsrum (basrum och grupprum) till grundskolan upptar ca 1610 

kvm, inklusive lärararbetsrum. Särskolan upptar ca 1105 kvm, inklusive bland 

annat undervisningssalar, grupprum, kapprum, lärararbetsrum, rörelserum, sin-

nenas rum, förråd, WC och kommunikation. Specialsalar för både grund- och 

grundsärskolan upptar ca 1910 kvm. Elevhälsa upptar ca 145 kvm. Till biblio-

teket behövs ca 200 kvm.  

Matsalen blir ca 400 kvm. Storkök inklusive miljörum och förråd har arbetas i 

samråd med Gemensam service och upptar ca 230 kvm. Kommunikation, elev-

kafé, studieytor mm, uppgår till ca 3 210 kvm. 

Administration och personalutrymmen upptar ca 625 kvm. Ca 210 kvm be-

hövs för tekniska ytor såsom inlastning, vaktmästeri, omklädningsrum, förråd 

och städdepå. 

Fastighetens totala yta (inklusive förskolan) är 27 000 kvm, varav ca 9 500 kvm 

är friytor (exklusive byggnader/parkeringar), vilket ger 16,1 kvm friyta per elev. 
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T I D P L A N   

Beslut om verksamhetsbeskrivning planeras till juni 2021. 
Tekniska förvaltningens projektering och upphandling pågår från oktober 2020 
till november 2021.  
Entreprenadtid, inklusive marksanering, är planerad från mars 2022 till mars 
2025.       
Verksamhetsstart på Allöskolan är planerad till hösttermin 2025. 

 
Fram till inflyttningen sker på Allöskolan planeras grundskolan vara kvar på 

Norretullskolan. Eventuellt kan någon del av skolan behöva evakueras till 

Fristorpskolan. Grundsärskolan är i nuläget evakuerad till Fristorpskolan.  

Allö förskola kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt under 

hela byggtiden. 

 

 

T IDPLAN 
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VISION  

P E D A G O G I S K  V I S I O N  

Med nya Allöskolan är vi med och formar framtiden! 

Genom en skolmiljö i framkant stimulerar skolan och ger energi till elevernas 

arbete, det skapas goda förutsättningar och är en plats som berikar och möj-

liggör. Vi gör det möjligt för framtida generationer att utveckla framtidens sam-

hälle. 

Elever och personal på Allöskolan ska tillsammans känna glädje inför lärandet 

genom delaktighet, inflytande och framgång i arbetet. Det gör vi genom nog-

granna medvetna metoder där alla skolans delar stöttar varandra mot målet 

att alla elever oavsett förutsättningar lyckas.  

Vi är en skola som innehåller olika verksamheter, men vi är en skola. Vi agerar 

tillsammans, som en enhet. Detta ger alla elever ett bredare perspektiv i livet. 

Vi är inte uppdelade när det inte är nödvändigt för elevens bästa. 

 På skolan ges möjlighet för eleverna att självständigt använda hela skolan utifrån 

sina egna förutsättningar. Detta lyckas vi med genom att erbjuda en tillgänglig 

och socialt trygg miljö. En miljö där elever och personal naturligt rör sig tillsam-

mans i hela skolan. 

Allöskolan är en skola som klarar att möta alla elevers skiftande behov. Det 

ställer stora krav när det gäller den fysiska, sociala samt pedagogiska miljön. Vi 

har skapat metoder och strukturer och har kompetens för att kunna bedriva 

en undervisning som gör det möjligt för alla elever att nå sin potential.  Vi är 

en skola i framkant och vi leder utvecklingen.  

   

U T F O R M N I N G      

EN INTEGRERAD OCH TRYGG SKOLA 

Allöskolan är en integrerad skola där både grundskolelever och särskoleelever 

drar nytta av att dela lokaler. Detta är även positivt för personalen, som får 

kollegialt utbyte och förutsättningar för bra samarbete. Eleverna lär sig av 

varandra och integrationen bidrar till att forma elever som är nyfikna, toleranta 

och engagerade.  
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Byggnaden behöver tillgodose alla elevers behov, både de med funktionshinder 

och de utan. Hela byggnaden ska kunna användas av alla, till exempel ska spe-

cialsalarna kunna användas av särskolan likväl som grundskolan, vilket medför 

samordningsvinster. Hela byggnaden ska därför vara tillgänglig och utformas på 

ett sätt som är välkomnande även för elever med svåra funktionshinder. Detta 

samtidigt som lokalerna är inbjudande och trygga för elever med full rörlighet. 

Det ställer särskilda krav på utformningen av lokalerna i skolan, och stort fokus 

ska läggas på att bygga en skola där alla kan lära sig, växa och utforska tillsam-

mans.  

Det ska vara lätt att orientera sig både inuti och utanför byggnaden. Med få 

entréer och en tydlig central plats (nav) blir det enkelt att hitta sin destination. 

Det ska vara god överblickbarhet i skolans alla delar. I motsats till denna öp-

penhet är det också viktigt att utforma platser för mer avskildhet och lugn. Det 

behövs mindre rum och trygga zoner, utan att skapa dolda, otrygga platser. 

 

LÄRANDE OCH SAMSPEL 

En skola ska innehålla olika sorter av ytor, med olika funktioner. Ytorna skall 

särskiljas; det är viktigt att eleverna upplever och förstår skillnaden mellan en 

lärandeyta och en social yta. 

Sociala ytor skall främja samspel, rörelse och avkoppling. Lärandeytor skall upp-

levas och tydliggöras utifrån ljud, ljus och lokalernas utformning och placering i 

skolan. Sociala ytor ska finnas på varje våningsplan och vara lättillgängliga. Lä-

randeytor kan med fördel placeras något avskilda. Gränssnittet mellan dessa 

två typer av ytor ska studeras specifikt och utformas med omsorg då de flyter 

in i varandra vid många tillfällen.  
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VOLYMER OCH PLACERING 

 

DISPOS IT IONSSK ISS  

 

Byggnaden kommer att placeras i den västra delen av tomten. På så sätt kan 

byggnaden utgöra bullerskydd åt skolgården samtidigt som en sammanhäng-

ande gård skapas öster om skolbyggnaden. All angöring samlas väster om skol-

byggnaden vilket skapar en trygg och säker utevistelse för eleverna. Idrottshal-

len placeras i den östra delen av tomten där förutsättningarna är bra för smidig 

angöring samtidigt som angöringen till Allö förskola kvarstår.  

Att skolan och grundsärskolan integreras är positivt för verksamheten och det 

pedagogiska arbetet. Det är också positivt ur en ekonomisk synvinkel, då många 

ytkrävande funktioner kan samnyttjas av båda verksamheterna, såsom kök och 

matsal, administration, bibliotek och specialsalar. Specialsalar och idrottshall pla-

neras för att tillgodose behovet för andra närliggande skolor.  
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VOLYMER :  INTERSEKT ION AV TRE KUBER 

 

Skolbyggnaden organiseras i tre volymer (kuber) varav den mittersta är skolans 

nav. De tre förskjutna kuberna skapar naturliga platser runt om byggnaden och 

uppdelningen av den stora volymen hjälper till att bryta ner skalan på byggna-

den. Det blir också en mer kompakt byggnad, där avstånden mellan de olika 

funktionerna minskar. 

 

RUMSLIG UTFORMNING 

Ett rum definieras av fysiska gränser, såsom väggar, golv och tak, öppningar 

såsom fönster, dörrar samt höjder men också av osynliga gränser såsom ljud-

miljö, siktlinjer, färgsättning och ljussättning. Hur ett rum upplevs är summan av 

olika parametrar som samverkar. Rummen ska stödja den pedagogiska platt-

formen och erbjuda olika miljöer som tillgodoser elevernas olika behov av öp-

penhet och avskildhet, kreativitet och lugn. 

Ett rums användning fluktuerar också under dagen. Rummen, särskilt undervis-

ningsrummen, ska vara flexibla och föränderliga. Det ska finnas olika typer av 

rum, där olika många kan samlas för olika typer av aktiviteter. Ett grupprum 

kan till exempel fungera för arbete i små elevgrupper eller enskilda samtal, me-

dan gruppredovisningar, framträdande eller utställningar kräver mer plats och 

öppenhet.  
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ENTRÉER, FLÖDEN OCH ORIENTERING 

 

ENTRÉER OCH FLÖDEN (PLAN 1 )  

Entréer ska vara tydliga och väl tilltagna. Det ska finns en huvudentré till          

Allöskolan. Den ska vara välkomnande och synlig från Croniusgatan. Särskolan 

ska ha en extra entré från angöringssidan för att underlätta transporter med 

t.ex. taxi. En gårdsentré skapar god kontakt mellan inne och ute. Entréer ska i 

övrigt minimeras. Entréer ska placeras så att de är överblickbara från en central 

reception och på så sätt öka säkerheten på skolan. Entréernas placering ska 

bidra till att det är lätt att orientera sig i skolan, samt att flödena blir smidiga. 

Ett centralt nav med en stor trappa länkar de olika våningsplanerna tillsammans 

och gör det lätt att orientera sig och att förflytta sig i skolan.  

Reception, administration och personalrum placeras centralt i byggnaden, så 

att närvaro av vuxna hela tiden finns. Grundsärskolan placeras i huvudsak på 

bottenplan, och dess lokaler ska vara samlade för att underlätta dess verksam-

het. Grundsärskolan ska vara integrerad med grundskolan och funktionernas 

placering ska främja samarbete och integrering. Matsalen, biblioteket och spe-

cialsalarna placeras så att de lätt kan nås inom byggnaden, i nära anslutning till 

navet.   

 

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-03-12 skall 1 % av investeringsbudge-

ten avsättas till konstnärlig gestaltning. Av denna summa avsätts medel för 
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skötsel och underhåll av såväl befintlig, äldre konst som nya konstinvesteringar. 

Vilka investeringsprojekt som skall prioriteras bereds av kultur- och fritidsför-

valtningen och Kristianstads konsthall i samverkan med Tekniska förvaltningen 

och övriga berörda förvaltningar.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka projekt som prioriteras. 

 

TRYGGHET OCH SÄKERHET 

Grunden för säkerheten bygger på att eleverna skall känna trygghet och tillhö-

righet. Vuxna ska vara närvarande och synliga, samtidigt som lokalerna känns 

tilltalande och ”egna” för eleverna. Lokaler med god översikt, en genomtänkt 

placering av skolans olika funktioner och lokaler som är inbjudande och öppna 

är alla viktiga faktorer för att skapa trygghet. 

En positiv värdegrund bland personal, elever och vårdnadshavare ökar också 

tryggheten. 

Skolan kommer att ha en huvudingång, och i anslutning till den kommer en 

receptionsdisk finnas. Från receptionsdisken kommer man att ha uppsikt över 

navet och gårdsentré. På så sätt blir det enkelt att ha kontroll över både elever 

och besökare vilket också bidrar till en ökad trygghet. 

Skolan skall både kunna utrymmas och inrymmas. Skolan kommer att vara en 

låst skola, där elever har egna taggar. Skolan ska delas upp i olika larmzoner.  

 

TILLGÄNGLIGHET 

Skolan ska vara välkomnande för alla elever. Alla elever ska känna att de har en 

självklar plats i skolan, oavsett deras unika behov, färdigheter eller förutsätt-

ningar. Hela skolan ska tillgodose särskoleelevernas behov av tillgänglighetsan-

passningar, utan att skolan ska kännas institutionell. Inom skolan ska också be-

redas plats för olika former av lärande, som passar olika elevers förutsättningar. 

Skolans lokaler ska vara öppna, väl tilltagna och välkomnande, vilket ger de bästa 

förutsättningarna för att skapa god tillgänglighet. 

Utemiljön skall vara utformad för god tillgänglighet. En del av skolgården anpas-

sas mer specifikt till särskola, men det ska inte finnas någon gräns mellan denna 

del och resten av skolgården. Alla elever ska kunna röra sig fritt och använda 

hela skolgården.  
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MILJÖ 

Kristianstad Kommun lägger särskild vikt på miljöaspekter vid planering av samt-

liga byggprojekt. Projektet ska sträva efter att uppnå kraven för miljöbyggnad 

Silver, och ska därmed uppnå en högre nivå än Boverkets byggregler. Tekniska 

förvaltningens egna föreskrifter ska följas och på så sätts säkerställs en giftfri 

miljö och ett sunt inomhusklimat. Skolan kommer värmas upp med fjärrvärme 

och förses med solceller för lokal energiproduktion. 
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ORGANISATIONSIDÉ SKOLBYGGNAD 

 
UPPDELNING AV FUNKT IONER 

 

G R U N D S K O L A N  

14 basrum plus ett basrum till förberedelseklassen ska finnas till grundskolans 

verksamhet. Basrummen ska vara ett större rum som motsvarar den samman-

lagda ytan av ett traditionellt basrum och tillhörande grupprum. Ett större rum 

är mer flexibel i sin användning och ”rum i rummet” kan skapas med hjälp av 

lös inredning, såsom bokhyllor eller skärmar. Som komplement till basrummen 

ska ca 8 st grupprum finnas. Dessa ska kunna nås neutralt, dvs, från kommuni-

kationsytorna, för att kunna användas flexibelt. Basrummen placeras med fördel 

i de lugnare delarna av byggnaden, avskilt från de sociala ytorna. 

Undervisning bedrivs vanligtvis i helklass, förutom i vissa specialämnen där 

undervisningen bedrivs i halvklass. Det ska finnas plats för att arbeta enskilt och 

för grupparbete. Dessa ytor ska vara lättillgängliga i hela skolan. Studieytor kan 

vara lugna eller aktiva, beroende på elevernas behov under en skoldag.  

En stor central trappa gör det enkelt att förflytta sig i skolan och blir en självklar 

samlingpunkt för eleverna. Till detta nav kopplas de sociala ytorna. Elevskåp 

placeras i korridorer, eller samlade i specifika zoner i anslutning till navet.  
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G R U N D S Ä R S K O L A N  

Antal klassrum och storlek på dessa varierar i grundsärskolan, beroende på 

elevernas funktionshinder och behov. Basrummen ska därför vara stora och 

flexibla. I varje rum ska det finnas möjlighet till olika möbleringar och zoner 

inom rummet, för att tillgodose elevernas föränderliga behov. Till varje basrum 

skall finnas ett tillhörande grupprum, där kan till exempel en eller två elever kan 

arbeta ostört. Det är positivt för verksamheten att ha tillgång till rum av olika 

storlekar.  

Särskolan har behov av ett kapprum till eleverna, samt ett rullstolsförråd i an-

slutning till det för att smidigt byta från ute- till innerullstol. Ett rörelserum ska 

finnas, samt ett sinnenas rum. Samtliga gemensamma ytor, såsom korridorer, 

sociala ytor, mm ska vara väl tilltagna så att alla elever kan röra sig utan hinder. 

Hissen ska vara lättillgängligt och enkel att använda. 

Så många av grundsärskolan funktioner som möjligt ska samlas på plan 1. En 

interntrappa ska finnas mellan plan 1 och 2 för att förenkla rörelserna inom 

särskolan. 

 

G E M E N S A M M A  U T R Y M M E N  

Salar för specialundervisning ska vara flexibla och kreativa rum, med god över-

blickbarhet. Läraren ska kunna ha bra uppsikt över rummet för att kunna bed-

riva undervisning på ett tryggt och säkert sätt, för både sig själv och eleverna. 

Det ska finnas gott om förvaringsmöjligheter för respektive ämne.  

Se Bilaga 3, Funktionsbilaga för mer detaljerat innehåll i varje sal. 

 

Trä -och metallslöjd kompletteras med en kreativ verkstad som främst kan 

användas av särskolans elever. Två träslöjdsalar delar på ett gemensamt ma-

skinrum och en gemensam metallverkstad. Trä- och metallslöjd placeras på 

bottenplan, på angöringssidan för att underlätta virkesleveranser. Undervisning 

bedrivs i halvklass.  

Textilslöjd består av två salar med ett gemensamt förråd. Undervisning bedrivs 

i halvklass. Den kreativa verkstaden används också som textilslöjd för främst 

särskolans elever. 
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Bild ligger i anslutning till navet, vilket möjliggör goda exponeringsmöjligheter av 

elevernas verk. En helklass ska få plats i bildsalen. 

Till NO/Teknik finns 3 salar med labbmöjligheter och en tekniksal, samtliga för 

undervisning i helklass. Prepprum ska finnas i direkt anslutning till labbsalarna.  

Hemkunskap består av 2 rum som delar råvarudepå och tvätt. Undervisning 

bedrivs i halvklass. Till särskolan finns en tredje hemkunskapssal med tvättrum, 

som är särskilt anpassad till särskoleelevernas behov och där det också finns 

plats för elever att äta i lugn och ro. 

Musiksalen har tre kopplade övningsrum och ett förråd.  

Biblioteket ligger i anslutning till navet. I biblioteket finns plats för grupparbete. 

Arbetsplatser placeras spridda i rummet, inramade av bokhyllor som skapar 

olika rum. God översikt är viktigt, samtidigt som elever ska kunna arbeta ostört.  

Navet är skolans hjärta och kommunikativa mittpunkt. Den tar form i en atri-

umgård öppen i alla våningar med ett härligt ljusinsläpp från ovan. En stor och 

inbjudande trappa gör det lätt att röra sig. Navet för samman och kopplar ihop 

skolans olika verksamheter. Elevkaféet är en del av navet, en samlingspunkt för 

skolans alla elever. Kaféet har direkt koppling till skolgården.  

Elevhälsa (skolsköterska och kurator) samt resurscenter ligger vid navet och är 

lättillgängliga för alla. De ska också enkelt kunna nås utifrån på ett diskret sätt. 

 

Ö V R I G A  U T R Y M M E N  

En reception placeras centralt, med god överblickbarhet över ingångar och na-

vet. Receptionen och kaféet delar disk, så att den alltid är bemannad och på så 

sätt öka trivsel och trygghet. Den placeras också i anslutning med administrat-

ionen. Administrationen kan delas upp på två plan, men kräver en central, synlig 

och lättillgänglig placering. Personalrum placeras centralt. 

Vaktmästeriet placeras nära inlastningen, men ändå lättillgängligt för eleverna. 

Det ska finnas omklädnings- och duschmöjligheter för personalen.  

En större städdepå ska finnas i anslutning till inlastningen och mindre städut-

rymme placeras strategiskt på varje våningsplan.  

Det ska finnas en toalett per 15 elever i grundskola. Till särskolan skall finnas 

toaletter med större storlek och RWC med brits och duschmöjlighet. Det ska 

finnas minst en RWC på varje våningsplan.  
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I D R O T T S H A L L A R  

Idrottshallarna ska användas av både Allöskolan inklusive särskolan och före-

ningslivet. Elever från Norretullskolan kommer också att nyttja idrottshallen.  

Byggnaden inrymmer en fullskalig idrottshall för handboll, 20x40 meter med 

en fri höjd på 7m samt en halvstor sporthall, 28x16 meter med en fri höjd på 

5 meter. Den mindre hallen är särskilt anpassad till särskoleeleverna. Båda hal-

larna ska vara delbara med ridåvägg och den stora hallen ska inrymma en liten 

läktare för ca 60 personer.   

 

P R O D U K T I O N S K Ö K  O C H  M A T S A L  

Kökets totala produktion kommer att vara 700 portioner.  

Matsalen ska innehålla 200 st sittplatser. Matsalen skall även kunna användas för 

informationsmöten med personalen, föräldramöten, evenemang vid högtider 

med mera. Matsalen ska möbleras så att det bildas olika zoner, dels för att 

skapa en bra akustisk miljö, dels för att tillgodose de olika elevernas behov av 

plats och avskildhet.  
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ORGANISATIONSIDÉ SKOLGÅRD 

U T E M I L J Ö N S  B E T Y D E L S E  

Unga människor behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sina 

sociala förmågor. De söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar 

och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fy-

siska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grund-

läggs för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala 

och fysiska omvärld.  

 

U T E M I L J Ö  O C H  V I S T E L S E Y T O R  

Den nya skolgården utformas för att både locka till fysisk aktivitet och erbjuda 

lugna områden för återhämtning, sinnesupplevelser och umgänge. 

Utemiljön möjliggör till olika sorters samvaro och pedagogisk verksamhet, så 

att flera elevgrupper kan göra olika saker samtidigt. 

Riklig och varierad grönska är central för hela skolgården och fyller flera funkt-

ioner. Vegetation utgör en förutsättningslös och fantasieggande utemiljö som 

skänker skugga och lä och ger sinnesintryck i form av skönhet, doft, känsel och 

smak. Vegetation speglar årstidsväxlingar, gynnar mikroklimat och djurliv och 

kan utgöra ett viktigt pedagogiskt redskap. En viktig aspekt i planering och val 

av vegetation är att den inte ska hindra överblickbarheten och därmed bidra 

till otrygghet. Öppna gräsytor fungerar både som samlingsplats och yta för 

bollspel och andra utrymmeskrävande aktiviteter. 

Sittplatser för samvaro och undervisning är utformade för större och mindre 

grupper och finns i skolgårdens alla delar och erbjuder både sol och skugga. 

Överblickbarhet och god belysning är en viktig förutsättning vid planeringen av 

skolgården.  

Logiska stråk mellan olika målpunkter och tydliga, generösa entréer gör det lätt 

att hitta och bidrar till en begriplig och välkomnande utemiljö – både för elever, 

personal och den tillfällige besökaren. 

Entréområdet från Croniusgatan utformas likt ett campusområde med öppna 

gräsytor, sittplatser och cykelparkeringar. Varierande inslag av vegetation skapar 

rumslighet och erbjuder olika karaktärsfulla umgängesytor. Aktiv utemiljö i form 
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av en multiarena närmst idrottshallen och en gradvis ökning av lek och aktiv 

miljö i form av parkour, studsmattor och ytterligare en multiarena ju mer norr-

rut man rör sig. Längst i norr i anslutning till särskolans entré erbjuds mer an-

passad och tillgänglig lekmiljö. 

Entréområdet från väster får en funktionell utformning med tydliga entréer, 

cykelparkeringar och planteringsytor.  

Utemiljön utformas så en god och effektiv skötsel kan utföras. 

 

T R A F I K  

Bilparkeringar hålls åtskilda från elevernas vistelsemiljöer genom att vara place-

rade så åtkomst sker via tillfartsvägar som ligger fritt från gång- och cykelanslut-

ningar. Där gång- och cykelvägar korsar in- och utfarter för fordonstrafik an-

läggs upphöjda korsningar som skapar en säker trafiksituation. 

Angöring för varutransporter o d sker från Croniusgatan och vändplats hålls 

skild från fotgängare och cyklister. 

Cykelparkeringar fördelas på tomtens viktigaste anslutningspunkter med ut-

gångspunkt från omgivande cykelvägsnät. 

 

A N G Ö R I N G  

Av- och påstigningsplatser för de elever som lämnas/hämtas med bil sker via 

angöringsfickor i Croniusgatan där också bussar för särskola och för skolutflyk-

ter kan angöra. För de elever tillhörande särskolan som kan behöva vänta på 

transport finns även väderskydd. 

 

S K O L I D R O T T  

En stor del av uteidrotten sker på externa idrottsplatser. Yta för bollsporter 

och löpning kommer finnas på Allöskolan. Miljön utformas för att uppmuntra 

till fysisk aktivitet, friluftsliv och en hälsosam livsstil. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 256 

Bidrag till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
Änr KS 2022/1464 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Avsluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 

2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

Jäv 

Christina Silverbern (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag. 

Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”SD, M och KD röstade den 24.11.22 ner arbete- och välfärdsförvaltningens 
förslag om att kommunstyrelsen skulle utöka arbete- och välfärdsnämn-
dens budgetram med 173.282 kr plus indexökning. Det innebär att IOPn 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) med Brottsofferjouren inte fullt ut är fi-
nansierad. Ansvaret för detta ligger nu på det nya styret att hantera.” 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut: 

Ur kommunstyrelsens ofördelade medel utöka Arbete och välfärdsnämn-
dens budgetram från och med 2023 med 173 282 kronor plus indexökning. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag 
till tillägg. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om att ur kommunstyrelsens ofördelade medel utöka Arbete 
och välfärdsnämndens budgetram från och med 2023 med 173 282 kronor 
plus indexökning mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår för-
slaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne ge-
nom ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräk-
nas börja gälla 1 januari 2023 och reglerar såväl övergripande samverkan, 
varje parts ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till 
Brottsofferjouren. 

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Brottsofferjouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 kr per år och 
därefter indexregleras en gång per år. 

Ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren innebär en kostnadsökning för Ar-
bete och välfärdsnämnden från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr to-



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

talt, en total ökning med 173 282 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden 
äskar motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 2023 
och framåt. Ersättningshöjning motiveras med allmänna kostnadsökningar 
såsom löne-kostnad, materialkostnad och kompetensutveckling samt med 
utökad och mer formaliserad samverkan kopplad till kommande IOP. 

Tidigare överenskommelse (enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-
14) om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kom-
muninvånare ska därmed avslutas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Avsluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 255. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-11-24 § 230. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-14 § 157. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13  

 

 

 

KSAU § 255 

Bidrag till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
Änr KS 2022/1464 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Avsluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

”SD, M och KD röstade den 24.11.22 ner arbete- och välfärdsförvaltningens 
förslag om att kommunstyrelsen skulle utöka arbete- och välfärdsnämn-
dens budgetram med 173.282 kr plus indexökning. Det innebär att IOPn 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) med Brottsofferjouren inte fullt ut är fi-
nansierad. Ansvaret för detta ligger nu på det nya styret att hantera.” 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) ansluter sig till 
Liberalernas protokollsanteckning. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne ge-
nom ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräk-
nas börja gälla 1 januari 2023 och reglerar såväl övergripande samverkan, 
varje parts ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till 
Brottsofferjouren. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13  

 

 

 

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Brottsofferjouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 kr per år och 
därefter indexregleras en gång per år. 

Ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren innebär en kostnadsökning för Ar-
bete och välfärdsnämnden från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr to-
talt, en total ökning med 173 282 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden 
äskar motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 2023 
och framåt. Ersättningshöjning motiveras med allmänna kostnadsökningar 
såsom löne-kostnad, materialkostnad och kompetensutveckling samt med 
utökad och mer formaliserad samverkan kopplad till kommande IOP. 

Tidigare överenskommelse (enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-
14) om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kom-
muninvånare ska därmed avslutas.  

Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Avsluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-11-24 § 230. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-14 § 157. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 230 

Inför Idéburet offentligt partnerskap mellan Kristian-
stads kommun och Brottsofferjouren Nordöstra 
Skåne 
Änr AVN 2022/4044 

Beslut 
• föreslå Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att av-

sluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar av-
slag till andra att-satsen att föreslå kommunstyrelsen att utöka Arbete och 
välfärdsnämndens budgetram från och med 2023 med 173 282 kronor plus 
indexökning.  

Monika Åängasköld (M) yrkar å Moderata gruppens bifall till Carl-Henrik 
Nilssons (SD) yrkande. 

Bodil Thuresson (KD) yrkar bifall till Carl-Henrik Nilssons (SD) yrkande. 

Susanna Svensson (POB) yrkar bifall till Carl-Henrik Nilssons (SD) yrkande.  

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Carl Henrik Nils-
sons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Carl 
Henrik Nilssons (SD) yrkande.  

Votering 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) begär votering. Votering 
verkställs.  

Arbete och välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: ”Ja” för för-
valtningens förslag till beslut ”Nej” till Carl Henrik Nilssons (SD) yrkande.  

Med 7 ja röster Sabina Månsson Hultgren (S), Hanna Rogland (L), Ann-
Charlotte Lindner (L), Peter Isacsson (S), Titti Tingström (S), Patric Nelson 
(S), Radovan Javurek (L) och 8 nej röster Richard Berggren (M), Monika 
Åängasköld (M), Fredrik Hamrin (M), Bodil Thuresson (KD), Fia Rosen-
stråle (SD), Susanna Svensson (POB), Carl Henrik Nilsson (SD), Inger Hage-
lin (M) beslutar Arbete och välfärdsnämnden i enlighet med Carl Henrik 
Nilssons yrkande.  

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne ge-
nom ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräk-
nas börja gälla 1 januari 2023 och reglerar såväl övergripande samverkan, 
varje parts ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till 
Brottsofferjouren. 

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Brottsofferjouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 kr per år och 
därefter indexregleras en gång per år. 
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Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren innebär en kostnadsökning för Ar-
bete och välfärdsnämnden från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr to-
talt, en total ökning med 173 282 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden 
äskar motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 2023 
och framåt. Ersättningshöjning motiveras med allmänna kostnadsökningar 
såsom löne-kostnad, materialkostnad och kompetensutveckling samt med 
utökad och mer formaliserad samverkan kopplad till kommande IOP. 

Tidigare överenskommelse (enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-
14) om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kom-
muninvånare ska därmed avslutas.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• föreslå Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att av-

sluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

• föreslå kommunstyrelsen att utöka Arbete och välfärdsnämndens bud-
getram från och med 2023 med 173 282 kronor plus indexökning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Idéburet Offentligt Partnerskap Brottsofferjouren Nord-
östra Skåne 

Beslut Kristianstads kommunfullmäktige 2014-10-14 §157 
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Arbete och välfärdsförvaltningen 2022-09-21 
Utvecklingsenheten 
Evelina Nilsson, samordnare mot våld i nära re-
lation, Kajsa Jordevik, utvecklingschef 
   Arbete och välfärdsnämnden 

   

Inför Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Kristian-
stad kommun och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
Änr AVN 2022/4044 

Arbete och välfärdsförvaltningen förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• föreslå Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att avsluta ti-

digare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-14 § 
157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kom-
muninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

• föreslå kommunstyrelsen att utöka Arbete och välfärdsnämndens bud-
getram från och med 2023 med 173 282 kronor plus indexökning. 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga rela-
tioner mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad kommun 
fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne genom ett idébu-
ret offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräknas börja gälla 1 ja-
nuari 2023 och reglerar såväl övergripande samverkan, varje parts ansvar 
samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till Brottsofferjouren. 

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Brottsofferjouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 kr per år och 
därefter indexregleras en gång per år. 

Ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren innebär en kostnadsökning för Ar-
bete och välfärdsnämnden från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr to-
talt, en total ökning med 173 282 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden äs-
kar motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 2023 och 
framåt. Ersättningshöjning motiveras med allmänna kostnadsökningar såsom 
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löne-kostnad, materialkostnad och kompetensutveckling samt med utökad 
och mer formaliserad samverkan kopplad till kommande IOP. 

Tidigare överenskommelse (enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-14) 
om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kommuninvå-
nare ska därmed avslutas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Idéburet Offentligt Partnerskap Brottsofferjouren Nordöstra 
Skåne 

Beslut Kristianstads kommunfullmäktige 2014-10-14 §157 

Ärendet 
Kommunen har enligt 2 kap 1§ SoL det yttersta ansvaret för att enskilda får 
den hjälp och det stöd de behöver. Enligt 5 kap 11§ SoL har kommunen dess-
utom ansvar för att särskilt beakta behoven hos kvinnor som utsätts för våld 
av närstående och för barn som bevittnat våld. Brottsofferjouren utför en vik-
tig del i detta arbete och kompletterar kommunens egna insatser. Utan detta 
till stora delar ideella arbete skulle belastningen öka markant på kommunen. 
Brottsofferjouren Nordöstra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden 
förening som startade 1999 i Kristianstad. Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
tillhör organisationen Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren ger stöd till 
brottsoffer, vittnen och anhöriga.  

Kristianstad kommun och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne har sedan star-
ten haft ett väl fungerande samarbete. Brottsofferjouren har sedan många år 
tillbaka erhållit ersättning från kommunen för den verksamhet de bedriver. 
Det finns ett flertal beslut tillbaka i tiden med olika regleringar av ersätt-
ningsnivåer. Det senaste beslutet fattades 2014 av kommunfullmäktige med 
en reglering av ersättning om 5 kr per kommuninvånare/år. Brottsofferjouren 
har för att erhålla fortsatt föreningsbidrag redovisat sin verksamhet och sin 
ekonomiska rapport till Arbete och Välfärdsförvaltningen genom att årligen 
lämna in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för kommande år till 
Kristianstad kommun. 

Kristianstads kommun vill nu fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren ge-
nom ett Idéburet Offentligt Partnerskap, ett så kallat IOP, och därmed främja 
stabila, långsiktiga och ömsesidiga relationer mellan kommun och civilsam-
hälle. Detta IOP beräknas kunna gälla fr o m 1 januari 2023 och reglerar vår 
gemensamma övergripande samverkan. Vidare reglerar detta IOP respektive 
parts ansvar samt ekonomisk ersättning till Brottsofferjouren. Tillsammans 
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ska vi fortsätta bidra till en positiv utveckling för medborgare i Kristianstad 
kommun. Detta genom att tillsammans ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga 
stöd, råd och vägledning i en aktuell eller kommande rättsprocess. Gemensamt 
ska vi även arbeta för att förebygga otrygghet, minska konsekvenserna av 
brott och verka för ett samhälle som är tryggt. 

I IOP föreslås ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren, vilket innebär kost-
nadsökning från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr totalt, en total ök-
ning med 173 282 kr årligen. Ersättningshöjning motiveras med allmänna 
kostnadsökningar såsom lönekostnad, materialkostnad och kompetensutveck-
ling samt med utökad och mer formaliserad samverkan kopplad till kom-
mande IOP.  Ersättningen föreslås även fortsättningsvis betalas ut av Kristian-
stads kommun via Arbete och välfärdsnämnden. Arbete och välfärdsnämnden 
äskar därför motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 
2023 och framåt. 

I nuläget får Brottsofferjouren Nordöstra Skåne även bidrag från Bromölla 
kommun med 5kr per kommuninvånare/år och Östra Göinge kommun med 3 
kr per kommuninvånare /år. 

Barnkonsekvensanalys 
Eftersom detta ärende är ett förberedande skede inför tecknande av IOP med 
Brottsofferjouren kommer inte en barnkonsekvensanalys att genomföras i 
detta ärende. En barnkonsekvensanalys genomförs i samband med beslut om 
tecknande av IOP. 

 

Charlotte Nygren Bonnier 
förvaltningschef Arbete och välfärd 

Beslut expedieras till 
Charlotte Nygren Bonnier 

Peter Sonnsjö 

Evelina Nilsson 

Kajsa Jordevik 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2014-10-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 157 

Höjning av föreningsbidrag till Kristianstads 
brottsofferjour 
Änr KS 2014/640 

Beslut 

• Bevilja Brottsofferjourens ansökan om höjning av föreningsbidrag 
från 3,50 kr/invånare till 5 kr/invånare från och med år 2015  
tillsvidare för Brottsofferjourens verksamhet i Kristianstads kommun. 

 

Sammanfattning 

Kristianstads Brottsofferjour har lämnat in ansökan om förhöjt  
föreningsbidrag med 1,50 kr/invånare. Föreningen erhåller sedan 2012 
föreningsbidrag med 3,50 kr/invånare årligen. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

• Bevilja Brottsofferjourens ansökan om höjning av föreningsbidrag 
från 3,50 kr/invånare till 5 kr/invånare från och med år 2015  
tillsvidare för Brottsofferjourens verksamhet i Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Anvisa 121 500 kr ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov till Arbete- och välfärdsnämndens budget för 2014 för  
Brottsofferjourens verksamhet i Kristianstads kommun 2014. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-27 § 157 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-08-20 § 157. 
Arbete- och välfärdsnämndens beslut 2014-06-26 § 64. 
Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2014-06-05. 
Brottsofferjourens ansökan om förhöjt bidrag 2014-06-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 258 

Reservation och försäljning av Vindskivan 2 och 3  
samt förvärv av Långtradaren 2 
Änr KS 2022/642 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Förvärva fastigheten Kristianstad Långtradaren 2 i enlighet med bilagt 

köpekontrakt för en köpeskilling om 15 miljoner kronor. 

• Finansiering sker genom exploateringsbudgeten inom finansförvalt-
ningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Lantmännen Odal Fastigheter AB avseende Kristianstad Långtradaren 
2. 

• Reservera och försälja fastigheterna Kristianstad Vindskivan 2 och 
Kristianstad Vindskiva 3 till Lantmännen Odal Fastigheter AB för en kö-
peskilling om 4 624 675 kronor. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I samband med arbetet med att trygga utbyggnaden av skyddsvallarna har 
kommunledningskontoret fått i uppdrag att förvärva fastigheter och del 
därav för att kommunen ska få rådighet över den mark som behövs för att 
bygga ut skyddsvallen med tillhörande skyddszoner.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Lantmännen Odal Fastig-
heter AB, här Lantmännen, som äger fastigheten Kristianstad Långtradaren 
2, se blå punkt på bifogad översiktskarta. För att säkerställa utbyggnaden 
av vallen behöver del av fastighetens lagerbyggnad rivas. Lantmännen be-
driver en maskinstation och behöver stora utrymmen såväl inomhus som 
runt byggnaderna.  

Kommunledningskontoret är överens med Lantmännen om att kommunen 
förvärvar fastigheten Kristianstads Långtradaren 2 för 15 miljoner kronor. 
Lantmännen har erbjudits att förvärva fastigheterna Vindskivan 2 och 3 
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för att omlokalisera sin verk-
samhet. Vindskivan 2 och 3 säljs för 4 624 675 kronor och har markerats 
med röd punkt på bifogad översiktskarta. 

Lantmännen beräknar att den nybyggda anläggningen på Nya Ängamöllan 
kommer att stå klara i mitten av 2024. Kommunen tillträder fastigheten 
Långtradaren 2 2024-12-01. Skulle anläggningen mot förmodan inte vara 
klar har parterna enats om att Lantmännen kan nyttja anläggningen ytterli-
gare några månader.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Förvärva fastigheten Kristianstad Långtradaren 2 i enlighet med bilagt 
köpekontrakt för en köpeskilling om 15 miljoner kronor. 

• Finansiering sker genom exploateringsbudgeten inom finansförvalt-
ningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Lantmännen Odal Fastigheter AB avseende Kristianstad Långtradaren 
2. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

• Reservera och försälja fastigheterna Kristianstad Vindskivan 2 och 
Kristianstad Vindskiva 3 till Lantmännen Odal Fastigheter AB för en kö-
peskilling om 4 624 675 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 257. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-30. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
Reservationsavtal. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13  

 

 

 

KSAU § 257 

Reservation och försäljning av Vindskivan 2 och 3  
samt förvärv av Långtradaren 2 
Änr KS 2022/642 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
I samband med arbetet med att trygga utbyggnaden av skyddsvallarna har 
kommunledningskontoret fått i uppdrag att förvärva fastigheter och del 
därav för att kommunen ska få rådighet över den mark som behövs för att 
bygga ut skyddsvallen med tillhörande skyddszoner.  

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Lantmännen Odal Fastig-
heter AB, här Lantmännen, som äger fastigheten Kristianstad Långtradaren 
2, se blå punkt på bifogad översiktskarta. För att säkerställa utbyggnaden 
av vallen behöver del av fastighetens lagerbyggnad rivas. Lantmännen be-
driver en maskinstation och behöver stora utrymmen såväl inomhus som 
runt byggnaderna.  

Kommunledningskontoret är överens med Lantmännen om att kommunen 
förvärvar fastigheten Kristianstads Långtradaren 2 för 15 miljoner kronor. 
Lantmännen har erbjudits att förvärva fastigheterna Vindskivan 2 och 3 
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för att omlokalisera sin verk-
samhet. Vindskivan 2 och 3 säljs för 4 624 675 kronor och har markerats 
med röd punkt på bifogad översiktskarta. 

Lantmännen beräknar att den nybyggda anläggningen på Nya Ängamöllan 
kommer att stå klara i mitten av 2024. Kommunen tillträder fastigheten 
Långtradaren 2 2024-12-01. Skulle anläggningen mot förmodan inte vara 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13  

 

 

 

klar har parterna enats om att Lantmännen kan nyttja anläggningen ytterli-
gare några månader.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Förvärva fastigheten Kristianstad Långtradaren 2 i enlighet med bilagt 
köpekontrakt för en köpeskilling om 15 miljoner kronor. 

• Finansiering sker genom exploateringsbudgeten inom finansförvalt-
ningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Lantmännen Odal Fastigheter AB avseende Kristianstad Långtradaren 
2. 

• Reservera och försälja fastigheterna Kristianstad Vindskivan 2 och 
Kristianstad Vindskiva 3 till Lantmännen Odal Fastigheter AB för en kö-
peskilling om 4 624 675 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-30. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
Reservationsavtal. 
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Kommunledningskontoret 2022-11-30 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Marie Thiman 
044135168 
Marie.Thiman@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Reservation och försäljning av Vindskivan 2 och 3 
samt förvärv av Långtradaren 2  
Änr KS 2022/642 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 

Lantmännen Odal Fastigheter AB avseende Kristianstad Långtradaren 2, 

• Reservera och försälja fastigheterna Kristianstad Vindskivan 2 och Kristi-
anstad Vindskiva 3 till Lantmännen Odal Fastigheter AB för en köpeskil-
ling om 4 624 675 kronor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

• om förvärv av fastigheten Kristianstad Långtradaren 2 i enlighet med bi-
lagt köpekontrakt för en köpeskilling om 15 miljoner kronor 

• att ovanstående finansieras inom kommunledningskontorets budgetram 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 
I samband med arbetet med att trygga utbyggnaden av skyddsvallarna har 
kommunledningskontoret fått i uppdrag att förvärva fastigheter och del därav 
för att kommunen ska få rådighet över den mark som behövs för att bygga ut 
skyddsvallen med tillhörande skyddszoner.  

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Lantmännen Odal Fastighe-
ter AB, här Lantmännen, som äger fastigheten Kristianstad Långtradaren 2, se 
blå punkt på bifogad översiktskarta. För att säkerställa utbyggnaden av vallen 
behöver del av fastighetens lagerbyggnad rivas. Lantmännen bedriver en ma-
skinstation och behöver stora utrymmen såväl inomhus som runt byggnader-
na.  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Kommunledningskontoret är överens med Lantmännen om att kommunen 
förvärvar fastigheten Kristianstads Långtradaren 2 för 15 miljoner kronor. 
Lantmännen har erbjudits att förvärva fastigheterna Vindskivan 2 och 3 inom 
Nya Ängamöllans verksamhetsområde för att omlokalisera sin verksamhet.       
Vindskivan 2 och 3 säljs för 4 624 675 kronor och har markerats med röd 
punkt på bifogad översiktskarta. 

Lantmännen beräknar att den nybyggda anläggningen på Nya Ängamöllan 
kommer att stå klara i mitten av 2024. Kommunen tillträder fastigheten Lång-
tradaren 2 2024-12-01. Skulle anläggningen mot förmodan inte vara klar har 
parterna enats om att Lantmännen kan nyttja anläggningen ytterligare några 
månader.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-30 

Översiktskarta 

Köpekontrakt  

Reservationsavtal  

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

 

Petar Cavala   Jenny Moberg Persson 
Bitr Kommundirektör Tf Mark och exploateringschef 

Beslut expedieras till 
Lantmännen Odal Fastigheter AB, petter.melin@lantmannen.com 

Tekniska förvaltningen, per.rheborg@kristianstad.se  

Handläggaren 

mailto:petter.melin@lantmannen.com
mailto:per.rheborg@kristianstad.se


Översiktskarta
Röd=Vindskivan 2 o 3.          Blå = Långtradaren 2

Skala 1:15000 © Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kristianstads kommun

2022-12-02
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Änr KS 2022/642

KÖPEKONTRAKT

1. PARTER

Lantmännen Odal Fastigheter AB, 556149-6901,
Box 30192,
104 25 Stockholm,
nedan kallad Säljaren,
ägare av Fastigheten Kristianstad Långtradaren 2.

Kristianstads kommun, 212000-0951, genom dess kommunstyrelse,
291 80 Kristianstad,
nedan kallad Köparen.

2. BAKGRUND
Lantmännen Odal Fastigheter AB äger fastigheten Kristianstad Långtradaren 2, nedan
kallad Fastigheten, där Lantmännen bedriver verkstad och försäljning av maskiner m.m.
Kommunen önskar förvärva Fastigheten för att säkerställa arbetet med skyddsvallen
södra Hedentorp. Lantmännen å andra sidan har behov av en mer modern fastighet för
sin fortsatta verksamhet och Kommunen har genom ett reservationsavtal erbjudit
Lantmännen att förvärva fastigheterna Vindskivan 2 och 3.

3. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter härmed Fastigheten Kristianstad Långtradaren 2, se karta i Bilaga A,
till Köparen.

4. TILLTRÄDE
Tillträde till Fastigheten sker den 1 december 2024 eller annan dag som parterna
skriftligen kommer överens om samt att ersättningen har erlagts, nedan kallad
Tillträdesdagen.

5. KÖPESKILLING
Köpeskillingen är FEMTONMILJONER / 15 000 000 / kronor.

6. KÖPEBREV
När köpeskillingen är erlagd ska köpebrev upprättas av Säljaren.

7. LAGFART

Samtliga kostnader som uppkommer i samband med ansökan om lagfart för
Fastigheten ska betalas av Köparen.



Kristianstads
kommun
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Änr KS 2022/642

8. MERvÄRDESKATr
Fastigheten är inregistrerad för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt enligt
Skatteverkets beslut, Bilaga B. Säljaren garanterar härmed att beslutet är fullständigt
och korrekt. Eftersom Köparen inte önskar överta den frivilliga skattskyldigheten,
förbinder sig Köparen och Säljaren att före Tillträdesdagen gemensamt ansöka hos
Skatteverket om att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra per Tillträdesdagen.

Säljaren förbinder sig att utfärda jämkningshandling (Bilaga C) i enlighet med 8 a kap
15 9 mervärdesskattelagen som överlämnas till Köparen på Tillträdesdagen samt de
övriga handlingar som kan erfordras enligt den aktuella lagstiftningen för att Köparen
ska överta rättighet och skyldighet att jämka ingående mervärdesskatt.

Säljaren garanterar att de uppgifter som lämnas i sådan handling som anges i 8 a kap.
15 § mervärdesskattelagen är fullständiga och korrekta.

Säljaren förbehåller sig rätten till att utfärda kompletterande handlingar om Säljaren i
efterhand skulle finna att ytterligare mervärdesskatt skulle ha angetts i den
ursprungliga jämkningshandling som överlämnats till Köparen.

Köparen förbinder sig att kvittera mottagandet av jämkningshandlingen senast den dag
detta köpekontrakt undertecknas.

9. PENNINGINTECKNINGAR

Fastigheten överlåtes inteckningsfri, se Bilaga D.

Eventuella obelånade skriftliga pantbrev ska inför Tillträdesdagen vara omvandlade till
datapantbrev. Om skriftligt pantbrev har förkommit åligger det Säljaren att ansöka om
dödning före Tillträdesdagen.

10. FASTIGHETENS SKICK
OVK utförd och Godkänd 2022.
El-revision utförd 2021.

Huvudbyggnaden grundlagd på pålar
Sättningar förekommer i utvändiga markytor
Ny butiksentr6 2013
Ny belysning i verkstadsutrymmet 2013
Ny belysning utvändigt och i lager 2019
Tak på huvudbyggnad omlagd 2005
Lagerbyggnad målad utvändigt 2021
Delar av stängsel utbytt 2016
Fyra portar utbytta 2021
Fjärrvärme installerad 2006
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GEOTEKNIK

Geoteknisk undersökning ej utförd.

MIUÖ
PCB- inventering utförd, inget behov av sanering, se Bilaga E.
Ingen övrig provtagning utförd.

LEDNINGAR

Säljaren veterligt finns inga andra ledningar än inkommande ledningar till
byggnaderna.

UPPLÅTELSER OCH RÄTriGHETER

Säljaren veterligt besväras inte Fastigheten av några nyttjanderättsavtal eller servitut,
se bifogade fastighetsregisterutdrag, Bilaga D.

Den av Säljaren bedrivna verksamheten såsom försäljningsverksamhet och verkstad
ska ha flyttat ut på Tillträdesdagen. Om Säljarens nya anläggning på Vindskivan 2 och 3
råkar ut för förseningar ska ett separat avtal mellan parterna träffa, se Bilaga F.

11. TILLTRÄDESDAGEN

Fastigheten ska överlämnas i tömt och avstädat skick, förutom det som anges i Bilaga G,
om så ej sker har Köparen rätt att på Säljarens bekostnad utföra arbetet.

12. FÖRSÄKRINGAR
Säljaren svarar för att Fastigheten är fullvärdeförsäkrad fram till Tillträdesdagen. Om
brand drabbar Fastigheten före Tillträdesdagen står köpet fast och ny ägare inträder i
Säljarens ställe gentemot försäkringsbolaget.

13. FARAN FÖR FASTIGHETEN
Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och
tillträdesdagen, såvida eventuell skada inte beror på Köparen. Faran övergår på
Köparen på Tillträdesdagen, även om Fastigheten inte tillträtts på grund av Köparens
dröjsmål.

14. GILTIGHET

Detta köp gäller under förutsättning att

dels Säljaren har lämnat in en komplett ansökan om bygglov för verkstad på
fastigheterna Vindskivan 2 och 3 senast 2023-09-01 och erhåller
lagakraftvunnet bygglov
kommunstyrelsen godkänner överlåtelsen samt
kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle
godkänner detta förvärv samt
godkänner reservation samt försäljning av Vindskivan 2 och 3 samt
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besluten vinner laga kraft samt
att Köparen tillträder Fastigheten 2024-12-01.

15. TVIST
Tvist ska avgöras i allmän domstol i Kristianstad och enligt svensk lag.

16. AVrALSEXEMPLAR
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar som utväxlas mellan
parterna.

Malmö den 0 / (22022
Kristianstad den 2023

För Köparen

Petar Cavala
Bitr kommundirektör

Jenny Moberg Persson
Tf Mark- och exploateringschef

Sign
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AVrAL OM UPPHÖRANDE AV FRiViLLiG SKATrSKYLDiGHET

Fastigheten Kristianstad Långtradaren 2, säljs 2024-12-01 av Lantmännen Odal
Fastigheter AB, org nr 556149-6901, till Kristianstads Kommun, org nr 212000-0951.

I samband med övergången avtalar säljaren och köparen härmed om att den frivilliga
skattskyldigheten inte ska övergå till köparen.

Kristianstad / 2023 Malmö G / \t2022
För Kristianstads kommun

Petar Cavala
Bitr kommundirektör

Jenny Moberg Persson
Tf Mark- och exploateringschef

Sign
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Allmän fastighetsinformation, Ta\eringsinformation

19 september 2022

Fastighet
Beteckning

Kristianstad Långtradaren 2
Skåne län, M, 12

Nyckel: 120552045

Senaste ändringen
i allmänna delen

2020-1 1-09

Senaste ändringen i

inskrivningsdelen
2019-09-23 13:36

Aktualitetsdatum i

inskrivningsdelen
2022-09- 16

Adress
Adress

Hedentorpsvägen 11

291 62 Kristianstad

Areal
Område
Totalt

Totalareal

1 1830 kvm

Därav landareal
1 1830 kvm

Därav vattenareal

Läge, karta
Område N, E (SWEREF 99 Tn)

6208126.4 447310.9

N, E (SWEREF 99 13 30)

6210481.8 190840.5

Lagfa rt
Ägare
556149.6901

Lantmännen Odal Fastigheter AB
Box 30192
104 25 Stockholm

Andel

1/1

Inskrivningsdag

2010-02-26

Akt
10/2925

Köp: 2009-12-01

Köpeskilling: 1.834.241 SEK
Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 01/7123

Tidigare lagfarna ägare
Tidigare ägare

769605-2856

Lantmännen ek för

Box 30192
104 25 Stockholm

Inskrivningsdag

2001 -08-07

Akt
01/7123

Fusion: 2000.04-05 Andel: 1/1

Överlåten från akt: 60/46

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: 10/2925



LANTMÄTERIET Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

19 september 2022

Tidigare ägare
746000-8753

Skånska Lantmännen Ekonomisk Förening
205 03 Malmö

Inskrivningsdag Akt
60/46

Köp: 1959-11-24 Andel: 1/1

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt 01/7123

Lagfartsanmärkning: Namn 72/274A

Fastighetsägandefö rändringar
Inskrivningsdag Förvärvad andel Akt Förvärvad av
2010-02-26 1/1 10/2925 10/2925

Överlåten andel

1/1

Överlåten från

01/7123

Köpeskilling: 1.834.241 SEK Avser hela fastigheten

1/1 01/7123 01/7123

1/1 60/46 60/46

2001 -08-07

Saknas

1/1 60/46

Inteckningar och Anteckningar
Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

Avtalsrättigheter
Nr Avtalsrättighet

1 Avtalsservitut: Grundvatten mm

Inskrivningsdag

1960-02-17

Akt

60/122

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp
Grundvatten mm Last Avtalsservitut

Datum

Senast ändrad 2014-05-14

Akt
11-IM 1-60/122.1

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer

Stadsplan

Datum Akt
1 180-P85/0228/11985-02-28

Genomf. sluc 1992-06-30

Senast ajourfödng: 2005-01-26

Taxeringsu pp gifter
Taxeringsenhet

Industrienhel mparationsverkstad (43 1) 171700-7

Omfattar hel registerfastighet.
Industritillbehör: Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde

Taxeringsår
2019

därav byggnadsvärde därav markvärde

\F ; ii\ n.•.,:•c : i '3,'-a i: i [’ • 1



LANTMÄTERIET Allmän fastighetsinformation, Tueringsinformation

19 september 2022

7.688.000 SEK

Taxerad ägare

556149-6901

Lantmännen Odal Fastigheter AB
Box 30192
104 25 Stockholm

5.559.000 SEK

Andel

1/1

2.129.000 SEK

Juridisk form
Övriga ahiebolag

Värderingsenhet industrimark
Markvärde

2.129.000 SEK

Areal tomtmark

1 1 830 kvm

28957265

Riktvärdeområde

1290024

Yta byggrätt

Värderingsenhet produktionslokal värderad enligt avkastningsmetoden
Byggnadsvärde Riktvärdeområde
2.328.000 SEK 1290024

Yta Standardpoäng
1 052 kvm 28

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1961 1998

28958265

Saneringsmogen

Nej

Värdeår

1984

Värderingsenhet industrikontor värderad enligt avkastningsmetoden
Byggnadsvärde Riktvärdeområde
1 .369.000 SEK 1290024

yta Standardklass

502 kvm Enkel

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår

1961 1998

28959265

Saneringsmogen

Nej

Värdeår

1984

Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden
Byggnadsvärde Riktvärdeområde
1.159.000 SEK 1290024

yta Standardklass

1 445 k\’m Mycket enkel

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår

1961

28960265

Saneringsmogen

Nej

Värdeår

1961

Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden
Byggnadsvärde Riktvärdeområde
532.000 SEK

Yta

2896 1 265

1290024

Standardklass

Normal

Tillbyggnadsår

Saneringsmogen

Nej

Värdeår
450 kvm

Nybyggnadsår
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1966 1966

Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden
Byggnadsvärde Riktvärdeområde
72.000 SEK 1290024

Yu Standardklass

83 kvm Mycket enkel

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1975

28962265

Saneringsmogen

Nej

Värdeår
1975

Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden
Byggnadsvärde Riktvärdeområde
99.000 SEK 1290024

YU Standardklass

88 kvm Mycket enkel

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1961 1998

96222265

Saneringsmogen
Nej

Värdeår
1984

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder

Avstyckning

Datum

1958-05-29

Akt
1180K-D2494

Ursprung
Kristianstad Hedentorp 1: 11

Tidigare beteckning
Beteckning

L-Kristianstad Stg 1869C

Omregistreringsdatum
1990-03-07

Akt
1180-1180

Myndighetsadresser
Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/hittakontor

Fastighetsinskrivning

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning

761 80 NorTtälje

Telefon

0771-63 63 63

C ! ; l :.; : 1 ( : T
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Allmänna uppgifter

Objekt Långtradaren 2

Adress Hedentorpsvägen 11

291 62 Kristianstad

Uppdragsansvarig Torbjörn Larson

Inventerare Hans Fredin

Inventeringsdatum 2008-08-15

Kontaktperson Tommy Pramgård

Lantmännen ek. för.

tel 040-22 53 76

Bilagor 1. Sammanställning– inventerad PCB, kommunala blan-
katter för respektive byggnad (7 sidor totalt).

2. AnalyspIotokoll över utförd provtagning (9 sidor).

ä
81

g7
P

3. Planritning med provtagningspunkter.

4. Fotobilaga.

\

3

g 8 : WSP EnvIronmental
Box 574
20125 Malrnö
Besök:Jungmansgalan 10
Tel: +46 40 35 42 00
WSP Sverige AB
Org nr: 5560574880
Stynlsen s säte i Stockholm
www.wsp9rou p.se
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Inventeringskrav

Denna inventering är genomförd i syRe att uppfylla kravet på inventering av byggnader
som är uppförda eller renoverade åren 1956 och 1973 en\igSförordningen 2007 : 19 om
PCB m.m.

Inventeringen omfattar:

Q fogmassor

o massagolv
o kondensatorer

o isolerglas.

Saneringskrav

EdliBtförordningen 2007 : 19 om PCB 111.111. är fastighetsägaren skyldig att sanera fog-
massor och golvmassor innehållande mer än 500 mg/kg PCB. Följande tider gäller för
sanering:

o Senast den 30 juni 2013 för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956 -
1973

0

0
0

Senast den 30 juni 2013 för övriga byggnader som uppförts eller renoverats 1970 –
1973

Senast den 30 juni 2013 för invändiga fog- och golvmassor.

Senast den 30 juni 2011 för andra byggnader och anläggningar än industribyggna-
der, uppförda eller renoverade 1956 – 1969.

Hantering vid byte/rivning
Även material med lägre PCB-halter redovisas i denna rapport: Enligt avfaUsförord-
ningen (SFS 2001:1063) är rnaterial som innehåller mer än 50 mg/kg farligt avfall. Det-
ta innebär att de fogar och massagolv som innehåller 50 – 499 mdkg skall hanteras
som farligt avfall den dag de tas bort i amband med bytdrivning.

g
{

I rapporten redovisas även förekomsten av PCB-haltiga isolerglasrutor och kondensato-
ler. Dessa berörs ej av saneringskrav före 2011/2013, men skall hanteras som PCB-
haltigt farligt avfall vid rivningändring.
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Utredningens omfattning
Okular invändig och utvändig PCB-inventering av två byggnader på Långaadaren 2
har utförts. Inventedngen har omfattat mjukfogar, isolerglasrutor, kondensatorer och
fogäia golv.

Mjukfog som misstänks vara PCB-haltiga har provtagits och sänts för analys.

Endast synliga fogar har inventwats: Ingen ritningsgranskning för att identi6aa dolda
fogar är gjord.

Inom fastigheten har PCB påträffats i följande byggnader:

Lysrörsarmaturer i byggnad 5-7

Lysrörsannaturer samt mjukfog i byggnad 1-3

Samtliga byggnader redovisas separat på blankett Sammanställning sdnerad PCB i bi-
laga 1.

Resultat
Saneringskrav en\1 gförordningen 2007 : 19 om PCB m.nr. föreligger ej

Fogmassor
Fogar vars halt understiger 50 mg/kg är enligt PCB-förordningen ingen PCB-produkt.
Inga fogar med en halt överstigande 50 mg/kg påträffades.

Isolerglas
Inga Isolerglas (tillverkade före 1975) kunde konstateras i denna fastighet.

3
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6
ge
g Kondensatorerna är inbyggda och/eller på så hög höjd att de inte kunnat kontrolleras
å men är uppsatta tidigare än 1980 varför de tagits med som PCB-haläga.
81

Kondensatorer
Kondensatorer som bedöms vara PCB-hakiga har påträffats i Samtliga byggnader:

y
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Golvmassor
Enligt uppgift har inga golvmassor lagts inom fastigheten före 1980.

Malmö 2008-1 1-27

WSP Environmental

Hans Fredin
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KRISTIANSTAD

RAPPORT
SFS 2007:19

Blankett B

KRISTIANSTADS KOMMUN

Miljö- och hälsoskyddskontoret

SammanställnIng- inventerad PCB
Rapporteringsskyktighet enligt förordningen om PCB (SFS 2007:19)
Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. BIfoga en
situa$onsplan där det tydligt fram går vIlken byggnad inventeHngen gäller.

Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blankettema, som ska bifogas denna rapport.

Administrativa uppgjfter
Byggnadans adress
Hedentorp svägen ll 291 62 KristIanstad

Fastighetsbeteckning
2

Bruttoarea (
3021

Fastjghetsägare
a

Lantmännen Ekonomisk Förening

Gatuadress/Box
Van Troils väg I

205 03
Postort
Malmö

TeleFon

040-22 53 76
on

Tommy Pramgärd

Ha
040-21 63 95

Entreprenör

WSP Environmental

Gatuadress/Box
Box 574

Posm
201 25

Beskrivning av ld/omgivnin
användning (ange ett eller flera alternativ)gl

[] Bostäder, ange antal lägenheten
[] Skola

[] Daghem
[] Sjukhus eller vårdwntral
[] Kontor

[] Handel och s9rvl@

181 Industritokal eller lager
[] Pumpstation eller transformatorstatIon

[] Garage eller P-hus
[] Annat, ange vad:

Hus med It av betong
81 Ja [] Nej

Byggnaden har fogats om
[] Ja 81 NeJ

Om ja, ange år

Lekplat s med sandlåda eller lekredskap Inom 50 m från huset:

[] Ja E Nej
Odltngslott eller koloni lott inom 50 m från huset:
[] Ja 81 Nej

Blanketten fodsätt6r på nästa sida



FI pgifter från blankett A1massor U

1

16-e

:(

m
+1

1,7'10-3

1,7’104

lsolenutor (uppgifter från blankett A2

Kondensatorer pgjfter från blankett A3
iiikö}:

=::0

10.5210

Llfter från blankett A4Golvmassor
88 ig;'}}!

r'
PCB ei påträffat
[] Vd inventering hittades inte fogmassor med PCB

B Vid Inventering hittades Inte l$olerrutor frän den aktuella tIdsperioder1
[] VId Inventering hittades Ente kondensatorer från den aktuella tidspeöoden

FEI Ud inventering hittades Inte golvmassor med PCB

Övrjga uppjysningar
Sanetingsktav enRe

Bilagor

B Invent1 – fogmassor (Blankett AI ) [] InventerIngsprotokoH – lsolenutor (Blankett A2)

[] Inventeringsprotokoll – golvma$sor (BlankettA4)B Inventering8protokoll – kondonsatorer (Blankett A3)

N Situalionsplan med a

Tidplan för sanering (Gäller när PCB över 500 mg/kg nätråFfats'

Sanering planemödas (åååå-mm<–]nering planeras att avslutas (åååå-mm.dd)

OBS! Anmälan om PCB-sanering ska lämnas till Miljöförvaltningen senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. Sanering fär inte
påbödas förrän MiljöFörvaKningen granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Fastiahetsäaarens underskrift
mt Underskrift ma

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 291 80 KRISTIANSTAD

Frågor angåendo PCB besvaras av Ingegerd Johansson tfn 044-13 55 14 eller Lars Holgersson tfn 044-13 53 45

InformatkXI om tnhaaPäg ay pen<lWpgaten Mi§boch tt#soskyddskultuet kamr# atlfödeckna de lämnade pefuxtuppg#tema I databasaat re$ster. Erf8t peHonup{)gaIslagen
hndu rätt att begära tlfwmalkxr un cdi rätte;s8 av ev felaktiga uppdäw. Sådan begäran gas bI nW och hälsasW$kaRwel
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KRISTIANSTAD

Inventeringsprotokoll PCB
Fogmassor

KRISTIANSTADS KOMMUN

Miljö- och hälsoskydelskontoret

Blankett A1

Fogmassor
Uppgifterna redovIsas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighot används en blankett per byggnad.

AdminIstrativa u tlfter
Byggnadens adress:
Hedentorpsväg8n 11 291 62 Kristianstad
Inventerad av:
Hans Fredin, WSP Environmental AB

Fastighetsb8teckning:
Långtradaren 2

Datum:
2008.08-15

Bruttoar8a {mz):
3021

Byggnadsär
1961

B' lnadens användnin
[] Bostäder, ange aMa ei:
[] Skola
[] Daghem
[] Sjukhus eller vårdcentral
B Kontor

le ett eller flera alternativ
[] Handel och sorvico

18 Industri lokal eller lager
[] Pumpstation eller transformatorstation

[] Garage eller P.hus
[] Annat re vad:

Hus med

[81 Ja [] Nej

Konstruktion
Byggnaden har fogats am:

[] Ja [8 Nej
Om ja, ange är:

Omgjvnln
Lekplats med s8ndläda eller lekredskap Inom 50 m från huset:

[] Ja 18} Nej

Odllngslott eller kolonIlott Inom 50 m från huset:

[] ja 181 Nej

e
m <50 W4
3 Dörrfog 0 0

4 DörTfog rs Tm
5 Dilationsfog 0 0

6 Dörr+fönster fog To o
7 Pelarfog To –n

Pelarfog 0

Inv dörrlog 6,5 2+10-

§99.gl$g!!#
@@{@

0
0

76 1,7+10-

I 76 1,7+10-:

'1 : T ex någon av följande: Elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog,
runt entr6parti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti
invändigt.

*2: Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln Halt fms1/kg 1 x Foglängd (m) x 0,25 (kg/m)

IOOO-000 (Infogas automatiskt vid datalagring)
Blanketten fortsätter på nästa sida
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Inventeringsprotokoll – Fogmassor forts

Byggnadens adress: Fastighetsbetecknirl9:

ro-a
ä
äM

'I: T ex någon av följande: Elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilataHonsfog,
runt entr6parti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elem8ntfog invändIgt, glasparti
invändigt.

'2: Mängden PCB (kg) räknas ut med formel: Halt fm11/kgl x Foglängd (m) x 0,25 (kg/m)
1 .000.000

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning- Inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), soM insänds till Miljö- och
hälsoskyddskontoret, 291 80 KRISTIANSTAD



G InventerIngsprotokoll PCB
Kondensatorer

KRISTIANSTAD
KRISTIANSTADS KOMMUN Blankett A3

Miljö- och trälsoskyddskontoret

Kondensatorer
Uppgifterna redovisas by99nadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad .

Administrativa u tifter
Byggnad8ns adress
Heden 11 291 62 ld

Fnventerad av
Hans Fredin, WSP EnvIronmental AB

F, teckning
Längkadar8n 2

2008-08-15

BIuttoarea (m2)
3021

No
no
n=känd

Byggnad 1 To 1,5
5
4

Byggnad 2

®nad 3
100

80

a
0
n
a
B
0
D

6
n
0
H
n

210 10,5

210 10,5
'l: Kryssa I om kondensatorn hör til en tysrö®armatur
'2: . Mängden PCB (kg) räkna ut mai forrneln: Antal 10,05 (kIrsI)..

iis:
b6

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning- inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställnIngen (blankett B), som insänds till Miljö- och hälsoskydd$kontor8t, 291 80 KRISTIANSTAD



G RAPPORT
SFS 2007:19

KRISTIANSTAD Blankett B
KRISTIANSTADS KOMMUN

Miljö- och hälsoskyddskorltoret

Sammanställning– Inventerad PCB
Rapporteringsskyldighet enligt förordningen om PCB (SFS 2007:19)
Uppgift8ma redovisas byggnadsvi s. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. BIfoga en
situationsplan där det tydIIgt fram går vilken byggnad Invent8ringen gäller.

Uppgifter om PCB.mängder sammanställs från A.blank8tt8ma, som ska bIfogas denna rapport.

AdmInIstratIva u llfter
Byggnadens adress
H8d8ntorpsvågen 11 291 62 KristIanstad

FastIghetsbetecknIng
Län9hadaren 2

Byggnadsnummer
5.7

BIuttoarea (m:
516

Byggnadsär
1966

FastIghetsägare

Lantmännen EkonomIsk FörenIng
OrganIsatIonsnummer
7696052856

Gatuadress/Box
Von TroiIs väg l

205 03
Postort

Telefon
040-22 53 76

Kontaktperson
Tommy Pramgård

Fax
040.21 63 95

Entreprenör

WSP Environmental
Gatuadress/Box
Box 574

OrganIsationsnummer
5560574880
PostortPostnummer

201 25

BeskrivnIng av b' \adlo livning
Byggnadens användning (ange ett eller fl81a aKemativ)

[] Bostäder, ange antal lägenheten
[] Skola

[] Daghem
[] SJukhus ell8r vårdoentral
[] Kontor

[] Handel och servtoe
18] Indu shIMaI eller lager
[] Pump statIon eller transformatorstatIon

[] Garage eller P-hus
[] Annat, ange vad:

Hus med fasad8l8ment av betong

[] Ja 181 Nej
Byggnaden har fag8ts om

[] Ja IB Nol
Om Ja, ange är:

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:

[] Ja N Nej
Odling slott eller kolonilott Enom 50 m från huset:

[] Ja 181N8J

Blanketten fortsätter på nästa sIda

J '/ --



la9qor (uppgifter från blpnkett fyFo

bjj
8

1

1(1

lsolerrutor nri lifter från blankett A2

Kondensatorer DD ifter från blankett A:3
!!;!!?iii8E:i:::8•;:!! !

39

#?]gå
1,95

Golvmassor
W

1 2 :: 1:\8 : i 1 :

ritter från blankett A4

: !;:13 ;i

PCB ei påträffat
81 Md inventering hIttades inte fogmassor med PCB

B Vid Inventering hittades inte lsolerrutor från don aktuella tidsperioden

[] Vid Inventering hittades Inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden

B Vid inventering hittadas Inte goIvrnassor mod PCB

a UDPlvsnin

Sanetingskrav eW

Bilagor

[] Inventering sprotokoll – fogmassor (Blankett AI ) [] Inventeringsprotokoll – isolerrutor (Blankett A2}

[] Inventeringsprobkoll – golvmassor {Blankett A4)N Inventeringsprotokoll – kondensatorer (Blankett A3)

B Situation splan med byggnadsnurnmer

Tidplan för sanering (Gäller när PCB över 500 maJ
Sanering planeras att pållödas (åååå-mm 4ld)

lträffats

Sanering planeras aRm

OBS! Anmälan om PCB- sanering ska lämnas till Miljöföwaltn Ingen senast 6 veckor innan san8ringsad>etet inleds. Sanering får inte
päbö das förrän Mlljöföwaltningen granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Fastiahetsäaarens underskrift
ma Underskrift

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas 811 Miljö- och hälsoskyddskontoret, 291 80 KRiSTIANSTAD

Frågor angående PCB besvaras av Ingegerd Johansson tfn 044-13 55 14 eller Lars Holgersson tfn 044-13 53 45

Inforrnation om tnhandJhg avpenonuppgiftec Mig& och hälsoskwldskonbnt kommer attförteckna de lämnade penonuppgiflema 1 databaserat register. Enligt per$onuppgiRslagen
har du rätt att begära infornntion oro och adeM av ev felaktiga uppgifter. Sådan begäran gas tRI mBjö. och hälsoskydd$kontoret



G
KRISTIANSTAD

Inventeringsprotokoll PCB
Kondensatorer

KRISTIANSTADS KOMMUN

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Blankett A3

Kondensatorer
Uppgifterna redovIsas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma festighet används en blankett per byggnad.

AdmInistrativa uppgIfter
Byggnadens adress

Ian 1 1 291 62 KristianstadHede
Fastighetsboteckning
Längtradaren 2

av
Hans Fredin, WSP

Datum
2008.08-15

Bruttoarea (mz)
3021 Påg 7nad sär

Byggnad 5
Byggnad 6

@

lb

[ –--- 0,7R
M
R

okänd
okänd 5

20
0,25

okänd

n
0
0
0

Ö

'l: Kryssa I om kORdeltsatun tOr til en lyvÖfurnnttr
'Z . 1.längden RCB (kg)r8krta$ ut med formeln: Ar3tall O,OS (kgH}

Ö
B
0
0
n
n

39

39

1,95

1,95

96$ätQi

ji=et ibn 11.i

UppgIfterna sammanställs på blanketten Sammanställning- inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställningen {blankott B), som insänds till MiIJÖ och hälso$kyddskontoret. 291 80 KRISTIANSTAD

/ /
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1006
150/IEC 17025

RAPPOR'T Sida 1 el)
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT isstIed by an Accrodit8d LaboratoryALcontrol AB

Box 1083, 681 10 LirBiöpina • Tel: Ol&26 49 00 • Fax:013.12 17 28
ÖRe.Nn 650'r 524916 stYRELSEns sÄTE, LiuKöPino

Rapport Nr 08208028

WSP Environmental Uppdragsgivare

WSP Environmental
Box .574
201 25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

/1 me/

Fogmassa

Sg provets ndrkÅlng

Inforrnatlon om prov.och proytagning

ProVggF,i,gbgag . T +nn

P r+HX e9b :

.2008'08-1 b :Ankomstdätum
Ankörrnttidpunkt

{ 2Ö08.08-19 -
: 0830

B.+ggnad-S, Fasad
Pelq_rfog b§ngbad.2

H B :=1Eii:ui : n

;Fläils Fredi;i
keBFOG

Analysr$sultat

g

+A

e1p
NO.

PCB.if-o&massa
E ilha - 1

.: ; : niO/kg

Ar;oNea natosHeftyit & Int\nU IInd täctdfngsf&tor k = Z'Vdiffuv811andgds6 ww det h8gle txet KattB&\eltutul vid fader n&B.töpp'o+teliruMnun

Kommerltar:
Prot©s wnma?uättn-ing gernncket gönoppar trots npprelwd rening. DädbTbö}des 7@pmtnings8änsen en iigt ovan.

.}

Linköping 2008-08-27
Rapport8n har ar8nhats ech g$dkänts av

b

3

Therese Tellman
Granskrtingsansvarig
Konbo0rR 7195 1 974 1697- 1 898

Denna 18ppolt får 8rxlast ätefoe3 i sin helhet, om inte utfärdattde i Föwäo$käRtiQerl godkänt 8nnat.
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1006

iso/iec i 7025

RAPPORT Sida 1 (1)
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPÖ RT issuod by 8n Accr8dited LaboratoryALcontrol AB

Box t083, 681 tO LinköphQ • Tel: Ol:3.25 49 OO • Fax: Ot 512 17 28
ORG.NR 6681624916 STYRELSENS SÄTE: UllKÖPiNG

Rapport Nr 08208029

WSP Environmental Uppdragsgivare

WSP Environmental
Box 574
201-25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

Avser

-Fogmassa

Aiser • !- .ge provets märkning

1/

Information om prov öch provtagning

Provtagningsdag )
Provtagning stidpunkt
Prov9 is märkning

2008,08.35’: : Änkom$tdatöm
Ankomsttidpunkt

: 2008-08-19
. : '0830

Byggnad .3, Fasad
Elenlehtfag
Långtradaren 2

-: : [+abs Fredin .
1.. PCBFOG

Proytagare
Pröjektkod

Anqlysresultat

gnh8t ~ 1%toe&eIM ’

PCB i-foär;18$$a

/Iratea net051\utet är terIWd Ind låt//fzysfatfar A = 2 Vd kRervgaQiee:% avser det höga tätt mit%iterhaeö vXI byter nila @WtetbIng&mÄ

Kommentar:
PTOWB sawmr4n sättning ger rn)cket stönopp4r trots uppyepad rening. Dätföt höjda TappoH©ingKran sen enligt ovan.

Linköping 2008-08-27
Rapp<ten har or8r6k8t$ eeh godkänts av

Therese Tellman
Granskningsansvarig
Konuollrv 7090 1 874 1692 1299

Dean rapport fAr erxJast älerqH i ein bIbet, ont inte ulfärd8nde tatnr8tOIicm i lörv6Q 8kriftRaell godkänt älvlat.
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1006

ISO/IEC 17025

RAPPORT SId. ' Cl)
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT i$6u8d by an Accredited LaboratoryALcontrol AB

Box I083. 581 IO Udc6plru ' Tel: 013.26 49 OO • Fax: 013-12 1728
ORG.NR 6661524910 STYRELSENS SÄTE: UNKÖPiFfG

Rapport Nr 08208031

WSP Environmental Uppdragsgivare
WSP Environmental

Box 574
201 25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

Fogrhassa

Avser 99 brovets

Information om prov- och provtagning

:-. 2608-08-1 5 -Ankorristdatam
Ankorn.stjidpunkt

: 2608-08-1 9
: 0830

1 - B9ggnää 3,. Få$ad
:-"Dörrfoä -
: .Längtradaren;2
: Hans Fredin
, PCBFOG ’

Provfagäre
Projektkod

Analysre$ultqt

hotidbeteckning
GC-ECD P: • P

-hesutt8t
'<-2.0

Adv en mgtos&utla & bNiknaJ med t 8cl,n\8sfa\tork = ä W irRwvdlan9N& avser det tigre Wet n6tasReItwten vid halter nära IZPWtaMpgdnSen,

j

\.

J
8
11

8

Linköping 2008-08-27
R8ppor ten tur qrar6kats och godkänts av

Therese Tellrnan
Granskningsansvarig
Kontrollu 6885 le71 6394 1796

Denna lapport lär 8ndast 4tergu i sin helhet, om inte utfärdar\de laboratorium i förväg SkäfUigEÅ godkänt gnr\at .



ALcontrol Laboratöries
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1006
ISO/IEC 1 7025

RAPPORT Sida 1 tt)
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT isstIed by an Accredited LaboratoryALcontrol AB

Box IC>83, 681 IO Ur\\öpi® • Tel: Ole.2649 OO • Faq: C>13.12 17 28
ORO.i+R 55616249 le STYREL$ENS sÄTE: URXÖPittG

Rapport Nr 08208032
WSP Environmenta Vppdr8gsgiv8r 8

WSP Environmental
Qox 574

, -, 201 25 MALMÖ Box 574
201 25 MALMÖ

Avser

Fagmassa

Avser : Se provets rnärkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdag
Provtagning stidpunkt
Provets märkning

2008.08--15 AnkomstdatLlrn
Ankomsttidpunkt.

: 2008-08'19
: 0830

By99n€
Dörrfog, Prov 4
Långtradaren 2
Hans Fredin
PCBFOG

Ptovtagare
Projektkod

Analysr8sultat

Motodbeteckriing
GC-ECD

Ar18tfsIUndersökning av
FK:6 i fogma$$a

Rosult8t
<.60

Enhet
mgfkg

An9Men mäta$tUhet & beÅ\n3ä med t4c\rfngsf#\tar k n & Vd !nttNa:€n®dse avser det tngre tEal 111StaIÅ\erhnen vId hMI nära rWorter}uHr&two,

Komt7ient4T:
Pruueu mmnransäunin8 Ber mycket störtopplu trots wprepac! Tening. Därför höjda tappoHwin©gTänseu enligt orlart.

8

ä
9
B

Linköping 2008-08-28
R9ppotten tw gr8nk8 is och godkänts av

Kerstin Larsson
Granskning sansvarig
Konto IfrE 07€1=+ 1 271 6495 1891

n

Denna r8ppott lär er>Jäst återges i sin helhet, om inte blfärd8rUe latnratcrium i förväg skriftligen oodlirt arI-lät
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1006
150/IEC 1 7025

RAPPORT . Sida l tII
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT is 5tIed by an Accrodited LaboratoryALcontrol AB

Box 1083, 681 to Ur&Ö9irBa . Tel:013.28 49 ob ' Fax: 013.32 1728
ORG .NR 5661524916 STYRELSENS SÄTE: UNKÖpttIG

Rapport Nr 08208034
WSP EnvironrnentaI Uppdr8gsgiv8ro

WSP Environmental
Box 574
201- 25 MALMÖ Box 57'4

201 25 MALMÖ

Avser

Avser

-Fogmassa

: Se prövets märkning

Information om prov och pro

Pnvt '20Ö8:08-1-5 Änkomstdatum
.Arlkomsitidpunkt‘

: 2008:08-19
: 0830

'B:;ägFfää %. Fasad
Dilajlöhsfoä -
Lång{mäare.n 2
Hang Frediri
PCBFO'GProjektkod

And.ysresult-qt . (
Me

: ! h:B i-töärnassa
: R;sutt8t

<-2.0

Ale$1en ITlätas&ertet & lw&nad IInd t&knh9sfaktDr k = 1 Md interval3ngNeisa avser det högra taPet t7Stos&\eltut ert \dd hb.ter nÄra raplxxtelifB©rtnsen.

01

0
6
it

Linköping 2008-08-27
Rapporten tur QlaUk8t6 oct\ godkänts av

Therese Teltman
Granskningsan$varig
Konuoltar 6596 127 1 6485 1492

Denna tappert fär elda st återges I sin tBlrHt. om inte utfärdartd6 Iabo:atoriLm i förväg skrIftligen godkänt annat.
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1006

bO/IEC 17025

RAPPORT Sida 1 €t}
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited LaboratoryALcontrol AB

Box I083, 681 tO Lir$cöpinO ' Tel: Ol:1-2648 OO • Fax: 013.12 17 28
ORG.11R 5661624918 STYRELSENS SÄTE i LINKÖPiNG

Rapport Nr 08208035
WSP EnvironrrlerItal Uppdragsgivare

WSP Environnrental
Box 574
201 25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

Avser

Avser

Fogmassa

: -so provet 6 märkni-hd

Information om- prov och provtag;iing

Provt !ag
Provta
Provets

': 2CX)8-08-15'. } -AhkomstJatutn
-AnkomsttidpulIkt

2008-Ö8-1 9
0830

: -ByggÄa-d-1, Fasad
:- Dörr/fönsterfog

.. : : 1.Lane}iradaren 2
: -Hans’ Frediri
': ''PCBFOG

Prövtaga ie
Projöktköd;

ADä_ltirb-s}lltal

Molo;lbetocknin tj _
Gc:EeD

’Ana-lyk/ÖndersöknirIg av
. ;._:.PCP i -fogmassa-

Reiultat
. ' <2.O

Er>hot

mg/kg-
1,lstos&\eltet

-11.21>å

Ar4\.611 ng+ö$#<6tet ä In&rod Kml taJufw)3fattar k = Z Vd &lterveB&8..8:sa &ser det JhUe taPet lrgtosaeftleten Ud hgter nba r3{xnrteMHw&usa

Linköping 2008-08-27
Rapporten h3r granskat 5 och GOdkänts av

0
:4

Therese Tellman
Granskning sansvarig
Kontrdhr 6498 1771 6898 1893

DaIna rappOrt får etui återges i sin fult;et, om late utfärd3nde l9boretor;wn i förväg skältFgen gödkän
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ISO/IEC 1 7025

RAPPORT Sida 1 cl>
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT isstIed by an Accredited LaboratoryALcontrol AB

Box 1083, 68t 10 Linköping ' Tel: Ol:B25 49 OO ' Fax: 013.12.17 28
ORG.NR 666152.0918 STyReLseNS sÄTE: LINKÖPING

Rapport Nr 08208036

WSP Environmental Uppdragsgivare
WSP Environmental

Box 574
201 25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

Hysa/

'\

Informätion om prov och prov

: lo08-08-1 5 Ankorn9tdatunl
Ankon\sttidpunkt

1 . 2008-08-19
.: 0830

'\
i Byggnad 1, IFa.sad
1 Pelprfog
: Långtndann 2
: Harts Fredin
: PCbFOGS : :}1:eFk1:

Analysregulta.t i
i

!

i

Metodbe
;.GC-ECD

Sk;lind 8;
PCBI fogn lasba

ABidert n6tosi\elhet & bwäknad ned tkÅrenssl&tork = & Vd Interva!+rUivd30 avser det hög+ telet natuReftutea vN hdter nära nPPmef&Bsgränsert

FC

1:

8

Linköping 2008-08-28
R8p$nrton tw Qnmkats och godkänts av

Kerstin Larsson
Gran$kningsan$varig
Kan Bollar 6387 197 1 6694 1 leo

Denna rapport för endast återges i sin höthet, om inte utfärdärxJe laboratorium i förväg $Fviftl Igen godkänt aNnI.
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RAPPORT Sida 1 tli
utfärdad av ackrediterat taboratorium
REPORT i6$tIed by an Accredited LaboratoryALcontro} AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013.25 49 OO • Fax 1 013.12 17 28
ORG.NR 6s8162•09 ie STYRELSENS sÄTE: LiNKÖPifR3

Rapport Nr 08208039
WSP Environmental Uppdragsgiv8re

WSP Environmental
Box 574
201 25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

/jyser

Fogrrlassa

Se provet$ -1närkning

Information om prov och provtagning

Provtägningsdag
Prövtagninggtidpunkt
Pnv8ts nrärkBing

2Q08-08-1 5 Ankornstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2008-08.19
. -=;.0830

Byggn:
Pe}arfog
Lån9tradafen 2
-Hans Fredin
PCBFOG

Pt&Jqgale.-; _:
Projektkod

An8tysresultot

Metodbät&qkoiru /iRl By
PCB i fogma.ssä

Enhet
mg/kg

Ardvea IVStosItaMt & befl\nU Ned lå€J41y3fattär 4 = 2 vd edavabr@6:98 hYser det hö©e ta'et 116163&elteten vid ttäta nära lapfioltelia9$91&sett

Linköping 2008-08-27
Rapporten tur gr6rnkatB och godkänts av

Therese Tellman
Gran$kningsan8varig
KorthanN ba9ä 1971 8387 1 193

Denna rapport föl endast ät€rae3 i sin teltnt, om inta utlärdarIde IebaatoHwn I förväg $brilUiQen godkänt am3t.
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150/IEC 17025

RAPPORT Sida ! ll }
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issuod by an Accredited LaboratoryALcontnl AB

Box l.083, 581 IO Linköping . Tel: (>13.2549 OO • Fax: 013.1:2 17 2.8
ORC.NR 658t5'2.0816 sf\'nELSEt{$ sÄTE: UNKÖPiU6

Rapport Nr 082 €)8041
WSP Environmental Uppdragsgivare

WSP Environmental
Box 574
201 25 MALMÖ Box 574

201 25 MALMÖ

/jyser

Se pröv8ti märkninä

\ /. Informatiorl om prov och pro

Provtagningsdag
Ptovt; IFqnkt
Ploveis

P:

2'ooä,08=1 5. - Ankömstdaturn
Ankbrristtidpönkt

: 2608-08-19 -
1. 'ö830

-Bygc}nåd 3, invändtät
Dörrfog
Länbt/äderen. 2
Hans Fredin
PCBFOG

ÄnaTysresultat

Mbtbdb8t8cknin c} - ==
äC-ECD -

_ - Ajalys/Undersökning av ,
.- .pCB i..fogmabsä .- .,-- ":. ,

Resultat
6.8

Enl let ‘

mg/kg.
lfUtosN+aMt

:+/.204 :-.

Konrnrer}tdr:
Pz9iven nSt03&\eTb?t är bet&n# med tkWwf&\tot k = C Vd intendbl6velse 6vsu det högra fobI Natosäkerhetett vid hattar n&q nppodetin9w&Ben.

P(:B-innehallet i provet bar kids sats som Aroc}iot 1260.

/

Linköping 2008.08-27
Rapporten tur en mkats och godkänts av

Therese Tellman
Granskningsansvarig
Kontrollnr 6897 t31B 7696 199+

Denna rapp$1t för erda9t ätergBS i 8in heltwt, arn inte utfärdand8 labontoriun i förväg 9kHfttioen godkänt 8nnat.
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#wSPUppdragsnr: 10110786 1 (2)

Bilaga 4: Bilder, Kv Långtradaren 2, Kristianstad

Ltl STÅ
HAS!

(
Bild 1. Prov 1 och 2, PCB påvisad i halt under-
stigande 50 mg/kg

Bild 2. Prov 3, Ingen PCB påvisad

i
fg
8

Bild 3. Prov 4, PCB påvisad i halt understigan-
de 50 mg/kg

Bild 4. Prov 5, Ingen PCB pävisad

i

WSP Envlronrnental
Box 574
20125 Malrnö
Besök: Jungmansgatan 10
Tel: +46 40 35 42 00
WSP SverIge AB
Org nr: 6560574880
Styr8lsens säte: Stockholrn
WwwewspgroLIP.se



Uppdragsnr: 10110786 ÄaWSP2 (2)

-)

Bild 5. Prov 6, ingen PCB pävisad Bild 5. Prov 7, Ingen PCB påvisad

i

HC :

Bild 8. PO iImIla
de 50 mg/kg

\I
C
8

B

i
g

\ b



Bill'SOL F
Kristianstads
kommun

1 (4)

Änr 2022/642

NYrrJANDERÄTrSAVrAL
1. PARTER

Kristianstads kommun, 212000-0951, 291 80 Kristianstad
nedan kallad, Fastighetsägaren

och Lantmännen Odal Fastigheter AB, 556149-6901
Box 30192
104 25 Stockholm

nedan kallad Nyttjanderättshavaren,

Mellan parterna träffas följande nyttjanderättsavtal.

2. NWTJANDERÄTTENS OMFATTNING
Nyttjanderätten omfattas av hela fastigheten Kristianstad Långtradaren 2,
nedan kallad Fastigheten, som inte berörs av pågående utbyggnad av vall.

3. BAKGRUND
Fastigheten ligger inom det framtida utvecklingsområdet för skyddsvallen
Södra Hedentorp. Nyttjanderättshavaren bedriver idag verksamhet på
Fastigheten men har behov av en mer modern fastighet. Förhandlingar har
förts mellan Fastighetsägaren och Nyttjanderättshavaren vilket resulterat i
föreliggande Nyttjanderättsavtal där Nyttjanderättshavaren ska ha
nyttjanderätt till Fastigheten från den dag Kristianstads kommun förvärvar
Fastigheten, nedan kallad Tillträdesdagen och tills vidare.

Parterna har samtidigt ingått ett markreservationsavtal för nyetablering
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde. Fastighetsägaren är införstådd
med Nyttjanderättshavarens önskemål om att behålla nyttjanderätten till
Fastigheten till dess att den nya anläggningen kan tas i bruk.

4. UPPLÅTELSETID
Nyttjanderättshavaren äger nyttja Fastigheten från och med Tillträdesdagen
och tills vidare. Nyttjanderättsavtalet ska sägas upp med tre (3) månaders
uppsägningstid av Nyttjanderättshavaren.

5. VILLKORFÖRUppLÅTELSEN
Nyttjanderättshavaren svarar för samtliga drift- och underhållskostnader
samt för de myndighetskrav som krävs för Nyttjanderättshavarens
verksamhet under Upplåtelsetiden.

Nyttjanderätten får inte överlåtas, upplåtas i andra hand eller inskrivas.
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6. ANVÄNDNING AVFASTIGHETEN
Nyttjanderättshavaren har rätt att på eget ansvar och risk använda
Fastigheten för den fortsatta driften av Lantmännens bolag Lantmännen
Maskin AB för verkstad och försäljning.

7. FASTIGHETENS SKICK
Nyttjanderättshavaren har under en längre tid ägt och bedrivit verksamhet i
lokalerna och är väl förtrogen med Fastigheten och dess skick.
Fastigheten upplåts i befintligt och av Nyttjanderättshavaren besiktigat och
godkänt skick.

8. ERSÄTTNING

Nyttjanderätten upplåts utan ersättning.

9. TILLTRÄDESDAGEN
Parterna ska tillsammans besiktiga Fastigheten på Tillträdesdagen den
1 december 2024. Fastighetsägaren ska upprätta besiktningsprotokoll som
ska signeras av båda parter.

Respektive parts ansvar och betalningsskyldighet framgår nedan.

10. NYrTJANDERÄTTSHAVARENS ANSVAR
Nyttjanderättshavaren ska

a) ansvara för drift, underhåll, tillsyn och skötsel av Fastigheten under
upplåtelsetiden,

b) ansvara för drift, underhåll, tillsyn och skötsel av lös egendom och
inventarier, Bilaga 1, under Upplåtelsetiden,

c) ansvara för och betala för samtliga tillstånd, myndighetskrav och
abonnemang hänförliga till den verksamhet som
Nyttjanderättshavaren bedriver på Fastigheten under
Upplåtelsetiden.

d) ansvara för att fettavskiljare samt övriga kyl- och
installationsaggregat är tömda och demonterade samt att alla
abonnemang är uppsagda på avflyttningsdagen,

e) ansvara för att all verksamhetsanknuten egendom, oavsett om det är
fastighets-, industritillbehör eller lös egendom, exkl. egendom noterat
i Bilaga 1, är borttagna på avflyttningsdagen, om så ej sker har
Fastighetsägaren rätt att på Nyttjandehavarens bekostnad montera
ner och forsla bort dessa.

f) ansvara för avfallshantering, snöröjning samt det underhåll som
Nyttjanderättshavaren anser erforderligt,

g) ansvarar för skadegörelse på fastighetens samtliga byggnader,
h) ansvarar för byggnadernas skalskydd i form av låssystem, larm och

övervakning, och
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i) att svarar för att Fastigheten lämnas i ett avstädat skick när
nyttjanderättsavtalet upphör att gälla.

11. FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
Fastighetsägaren ska

• tillsammans med Nyttjanderättshavaren besiktiga Fastigheten i
samband med Tillträdesdagen samt upprätta skriftliga
besiktningsprotokoll,
när upplåtelsetiden upphör ska parterna gemensamt läsa av samtliga
media-abonnemang på avflyttningsdagen.

•

12. FÖRSÄKRING
Fastighetsägaren är skyldig att vidmakthålla och betala fastighetsförsäkring
för Fastigheten under upplåtelsetiden.

Nyttjanderättshavaren är skyldig att teckna försäkring för den verksamhet
som bedrivs och den egendom som man har på Fastigheten.

13. FASTIGHETSSKATT

Fastighetsägaren betalar fastighetsskatt.

14. INSKRIVNING

Denna upplåtelse får inte inskrivas.

15. AVFLYrTNiNG - AVFLYTrNiNGSDAGEN
När avtalet upphör ska

Nyttjanderättshavaren säja upp samtliga av de abonnemang som
Nyttjanderättshavaren har behövt för sin verksamhet. Om så ej sker tar
Nyttjanderättshavaren samtliga kostnader härför, se punkt 10 ovan.
Montera ner all utrustning enligt punkt 10 ovan.
Fastighetsägaren ska kalla till avträdesbesiktning samt upprätta
besiktningsprotokoll som ska signeras av parterna.

16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Tillägg till eller ändringar till detta Nyttjanderättsavtal ska för att bli gällande
upprättas skriftligen.

17. UPPHÖRANDE I FÖRTID
Om brand- eller vattenskada drabbar Fastigheten som omöjliggör fortsatt
drift för den av Nyttjanderättshavaren bedrivna Fastigheten har
Fastighetsägaren inget ansvar att återställa eller uppföra byggnaden oavsett
om skadans storlek av byggnaden helt eller delvist är förstörd eller obrukbar.
Detta Nyttjanderättsavtal upphör med omedelbar verkan utan rätt till
ersättning för någondera parten. Fastighetsägaren har inga skyldigheter att
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ersätta Nyttjanderättshavaren för skada eller inkomstbortfall för återstående
tid av upplåtelsetiden.

18. TVISTER

Tvister med anledning av detta Nyttjanderättsavtal ska avgöras av allmän domstol
Kristianstad och enligt svensk lag.

19. AVTALSEXEMPLAR
Detta Nyttjanderättsavtal har upprättats i två likalydande exemplar vi
parterna har tagit var sitt.

Kristianstad den / 2022 Malmö den / 2022

För Fastighetsägaren För Hyresgästen

Jenny Moberg Persson Petter Melin
Tf Mark-och exploateringschef Regionchef

genom fullmakt
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RESERVATiONSAVrAL

1. PARTER

Kristianstads kommun, 212000-0951, genom dess kommunstyrelse,
291 80 Kristianstad,
nedan kallad Kommunen.

Lantmännen Odal Fastigheter AB, 556149-6901,
Box 30192,
104 25 Stockholm,
nedan kallad Lantmännen.

2. RESERVATION

Mellan parterna träffas följande avtal om reservation av mark för uppförande av
industrihall för verkstad, försäljning mm inom fastigheten Kristianstad Vindskivan 2
och Kristianstad Vindskivan 3, här Fastigheterna.

3. RESERVATIONSOBJEKT
Reservationsobjektet utgörs av fastigheten Kristianstad Vindskivan 2 och Kristianstad
Vindskivan 3 vars areal är på 12 667 kvm och 4 150 kvm, se bifogad karta, Bilaga A.

4. RESERVATIONSTID
Reservationen är giltig från den dag avtalet har undertecknas av båda parterna till och
med 2024-04-01.

Reservationstiden kan på uppmaning av Lantmännen förlängas med tre eller sex
månader. Den längst möjliga sammanlagda reservationstiden är femton månader. Vid
förlängning utgår avgift enligt nedan. Önskemål om förlängning ska meddelas
Kommunen senast 2024-03-10 och ska innehålla uppgift om det avser tre eller sex
månader.

5. RESERVATiONSAVGiFr
Under den initiala reservationstiden utgår ingen reservationsavgift.

Vid förlängning av reservationen utgår reservationsavgift motsvarande 1 % av
köpeskillingen per förlängd månad. Reservationsavgiften debiteras 30 dagar netto efter
undertecknat avtal om förlängning. Om reservationsavgiften inte betalas i tid upphör
reservationen automatiskt. Lantmännen får inte göra avdrag för inbetald
reservationsavgift. Reservationsavgiften återbetalas inte i något fall.
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6. FÖRSÄUNING OCH TILLTRÄDE
Lantmännen ska inom reservationstiden ansöka om och erhålla bygglov för
industribyggnad för försäljning samt verkstad åt den egna verksamheten inom
reservationsobjektet.

Reservationsobjektet får tas i anspråk för schaktning, röjning och andra förberedande
åtgärder för finutsättning när Lantmännen har beviljats bygglov enligt ovan och
beslutet har vunnit laga kraft.

Köpekontrakt upprättas när erhållet bygglov vunnit laga kraft. Köpeskillingens
erläggande och tillträde sker på utsättningsdagen (finutsättning av husprofiler) .

Har Lantmännen påbörjat förberedande åtgärder inom reservationsobjektet och
kommer försäljning inte till stånd ska Lantmännen återställa reservationsobjektet till
ursprungligt skick, eller till det skick som Kommunen godtar.

7. MARKPRIS
Köpeskillingen är
FYRAMILJONERSEXHUNDRATJUGOFYRATUSENSEXHUNDRASJUTTIONFEM
/4 624 675/ kronor och erlägges på tillträdesdagen.

8. RESERVATIONSOBJEKTETS SKICK
I det fall det erfordras undersökningar, flytt av ledningar eller andra
exploateringsåtgärder ska dessa bekostas av Lantmännen om dessa inte är uttryckligen
inräknade i markpriset.

Lantmännen har möjligheten att på egen bekostnad göra kompletterande
undersökningar på reservationsobjektet innan Tillträdesdagen.

ARKEOLOGI

Arkeologisk utredning är ej gjord.

GEOTEKNI K

Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd, 2013-03-29 för Fastigheterna, se Bilaga
B

Kommunen informerar om att den geotekniska undersökningen är utförd innan
infrastrukturen inom Nya Ängamöllan byggdes ut varpå Fastigheten kan ha en annan
karaktär.

ÄNGAMÖLLEBÄCKEN, FD

F.d. Ängamöllebäcken, sträckning låg inom Fastigheten, se Bilaga C. Ängamöllebäcken
har fyllts igen och flyttats till läge utmed Linjevägen. Kommunen upplyser om att de
fyllnadsmassor som använts kan vara av skiftande karaktär och lämplighet. Vidare kan
det också finnas dräneringssystem kvar inom Fastigheten som har lämnats kvar i
marken efter att bäcken har fyllts igen. Huruvida nu aktuell dränering på Fastigheten är
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korrekt eller inte har Kommunen ingen kunskap om. Kommunen saknar kännedom om
huruvida ytterligare dräneringsarbeten kan komma att krävas i samband med
byggnationen, vilket köparen i och med detta avtal är upplyst om.

MIUÖTEKNISK UTREDNING
Någon miljöteknisk utredning har ej utförts inom Fastigheterna. Lantmännen har
möjligheten att på egen bekostnad utföra undersökningar på Reservationsobjektet.
Om det görs några negativa fynd ska köpeskillingen reduceras till max 250 000 kr. För
att Lantmännen ska kunna påvisa reducerad köpeskilling ska Lantmännen har
inkommit med en skriftlig dokumentation av en opartisk sakkunnig.

INVASIVA ARTER

Någon inventering av invasiva växter har ej utförts på Fastigheterna. Lantmännen har
möjligheten att på egen bekostnad utföra undersökningar på Reservationsobjektet.

LEDNINGAR

Kommunen veterligt finns inga andra ledningar än ovan nämnda dräneringsledningar
inom reservationsobjektet.

9. FASTIGHETSBILDNING
Säljaren ska ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning varvid Vindskivan 3
ska uppgå i Vindskivan 2. Köparen biträder förrättningsansökan genom underskrift av
denna handling. Parterna godtar de eventuella smärre ändringar av areal, gränser m.m.
som lantmäterimyndigheten anser nödvändiga.

10. HÖJDSÄTrNiNG
Marklov krävs för att avsevärt ändra höjdläget inom reservationsobjektet.

11. DAGVATrEN
Inför bygglovsansökan ska Lantmännen föra dialog med Tekniska förvaltningen på
Kristianstads kommun om lämplig dagvattenlösning. Fördröjning av dagvatten ska ske
inom reservationsobjektet.

12. IN- OCH UTFART
In- och utfart till reservationsobjektet ska ske från Optovägen.
Fastighetens adress är Optovägen 13, 15, 17.

I markpriset ingår två (2) styck infart av standardutförande för tung lastbilstrafik (åtta
(8) meters bredd vid fastighetsgräns och med vingar mot Optovägen) till
fastighetsgräns. Tillkommer fler infarter eller annorlunda dimension i enlighet med
beviljat bygglov ska dessa utföras av Kommunen och till fullo bekostas av Lantmännen,
utan avdrag för den infart som annars hade ingått.
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13. BYGGLOV OCH ÖVRIGA TILLSTÅND

Lantmännen svarar för att ansöka om bygglov, vatten- och avloppsanslutning m.m. och
att eventuella tillstånd för verksamheten söks till respektive huvudman.
Gällande planhandlingar finns att tillgå på Kommunens hemsida, utdrag för fastigheten
bilägges, se Bilaga D.

14. AVGiFrER
Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp och andra anslutningsavgifter ska erläggas
enligt då gällande taxa till respektive huvudman.

15. UPPLAG
Lantmännen får inte använda mark utanför reservationsobjektet för upplag eller dylikt.

16. ANSVAR OCH EKONOMI
Lantmännen har det fulla ansvaret för i detta avtal angivna åtgärders utförande och
funktion och svarar för alla kostnader förknippade härmed om inte annat särskilt
angivits.

17. INLÄMNANDE AV HANDLINGAR
Detta avtal ska undertecknas av Lantmännen och lämnas till Kommunen senast
2022-12-03.

18. GILTIGHET

Detta reservationsavtal gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen godkänner
avtalet samt att beslutet vinner laga kraft.

I annat fall är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera
parten.

Reservationsavtalet upphör automatiskt om:

• Lantmännen bryter mot reservationsavtalet,
• Reservationstiden löper ut,
• Reservationsavgiften vid förlängning inte betalas i rätt tid eller
• Lantmännen försätts i konkurs eller utfärdar betalningsinställelse.

Om resewationsavtalet är upphävt står det Kommunen fritt att erbjuda reservations-
objektet till annan intressent. Eventuell reservationsavgift återbetalas inte om avtalet
upphör.

19. ÖVERLÅTELSE
Lantmännen får inte överlåta detta avtal till tredje part.
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Överlåtelse får dock ske till helägt bolag inom samma koncern. Överlåtelse är först
giltig efter skriftligen upprättat tilläggsavtal, till detta avtal, som undertecknats av både
Kommunen, Lantmännen och den till tillträdande avtalsparten.

20. RIKTLINJER
Det åligger Lantmännen att uppdatera sig om vilka hållpunkter som gäller i samband
med reservation eller vid framtida köp. Kommunen informerar Lantmähnen om
följande förutsättningar:

Finutsättning (utsättning av husprofiler) ska ha skett inom tolv månader efter
att bygglov har vunnit laga kraft i annat fall förfaller reservationsavtalet.
Slutbesked ska ske inom 24 månader från det att köpebrev har upprättats. Om
så inte sker kommer ett vite om 50 000 kronor utgå.

21. TVIST
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol i Kristianstad och
enligt svensk lag.

22. AVrALSEXEMPLAR
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar som utväxlas mellan parterna.

Kristianstad den / 2023

För Kommunen

Petar (:avala
Bitr Kommundirektör

Jenny Moberg Persson
Tf Mark- och exploateringschef
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Denna rapport är en markteknisk undersökningsrapport som innehåller bland annat resultat av utförda
undersökningar, befintliga förhållanden, laboratorieresultat och härledda värden. Geotekniska
bedömningar och utvärderingar redovisas i separat rapport ”Projekteringsunderlag geoteknik“ daterad
201 3-03-29

1 Inledning

Tyröns AB har på uppdrag av Kristianstad kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom del
av industriområdet Ängamöllan, Kristianstads kommun. Undersökt område ligger öster om E22:an
nordöst om Vä trafikplats vilket är söder om Kristianstad tätort. Området avgränsas av industri i norr,
motorväg i väster samt av åkermark och mindre grusväg i öster.

Bild 1, Röd figur markerar ungefärligen utbredningen på undersökt område.

I denna rapport redovisas resultat av utförda fält- och laboratorieanalyser.

1 dagsläget är området aktuellt för etablering av ytterligare industri.

2 Syfte
Undersökningens syfte har varit att utreda områdets geotekniska förutsättningar för grundläggning av
byggnader samt att även utgöra underlag för fortsatt planering och projektering.

Uppdrag: 243506, Geoteknisk undersökning inom industriamrådet Ängamöllan, Kristianstad kommun
Beställare: Kristianstad kommun

201 3-03-29

O:\KSD\243506\G\=Arbetsarea=\Rapporter\243506_MUR.docx

4(11)



m
=

TYRENS

2.1 Allmänt

Som underlag för undersökningen ett borr- och provtagningsprogram upprättats där omfattningen har
bestämts med hjälp av underlag från beställaren som t.ex. grundkarta samt även översiktlig planering av
gator och fastighetsindelning av området.

2.2 Styrande dokument/ Metodbeskrivningar

2.2.1 Planering och redovisnin
Typ Enligt standard eller annat styrande dokument

SS-EN 1997-2Fältplanering

SGF Rapport 1 :96 Geoteknisk fälthandbokFältutförande

SGF/BGS Beteckningssystem 2001 :2Beteckningssystem

Tabell 1, Standard avseende planering och redovisning

2.2.2 Fältundersökningar
Metod Enligt standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1 :96. Skruv @ 72 mm, L= 1000 mm, borrstål # 32 mm
med observation av grundvatten i öppna provtagningshål

CPT-sondering SS-EN 22476- 1

Kolvprovtagning SGF Rapport 1:96

SGF Rapport 1 :96. 32 mm:s sondstänger med 45 mm: s sondspetsHejarsondering (HfA)

Grundvattenrör i jord (GW) Installeras efter skruvprovtagning. 1“ stålrör med sandfilterspets

Tabell 2, Standard avseende fältundersökning.

2.2.3 Laboratorieundersökningar
Metod Enljgt standard eller annat styrande dokument
Okulär jordartsklassificering Eurocode, Identifiering och klassificering av jord, del 2.

SS-EN/ISO 14688-2: 2004

CEN isorrs 17892-4Bestämning av fjyt
SS027 114, utgåva 2ndensines]

Vattenkvot N lm8
SS 027125, utgåva 1Skiuvhållfasthet och sensitivitet
SS 027126. utanCRS-Försök

Markradonmätning med ROAC. Se bilaga 3
burkar

Tabell 3, Standard avseende laboratorieundersökningar

2.2.4 Geoteknisk kategori

De geotekniska undersökningarna har utförts i enlighet med geoteknisk kategori (GK) 2.
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3 Befintliga förhållanden och områdesbeskrivning
Området utgörs idag av åkermark. Ett djupare dike löper i nord-sydlig riktning inom området. Diket är
delvis kulverterat. Inom området finns enstaka träd.

Awägda marknivåer vid utförda undersökningspunkter ligger mellan cirka +6,7 t.o.m. + 9,9 meter (RH
2000). Området sluttar generellt mot norr och den lägsta awägda punkten ligger nordöst inom området. I
syd är marknivåerna som högst och har här den kraftigaste lutningen på marken i nordlig riktning.

4 Inmätning

Inmätning/utsättning av de geotekniska punkterna har utförts av Tyröns AB. Borrpunkterna är inmätta i
koordinatsystem SWEREF 99, 13:30 och i höjd RH2000. Grundkartan är erhållen av beställaren.

5 Geotekniska- och miljötekniska undersökningar

5.1 Utförda undersökningar
Utförd geoteknisk- och miljöteknisk undersökning har omfattat följande:

•

•

•

•

•

•

Platsbesök med fotodokumentation och utsättning av punkter

Förberedelser samt ledningsvisning

Skruvprovtagning i 3 punkter med jordprovtagning

CPT-sondering i 9 punkter

Hejaresondering i 2 punkter

Ostörd provtagning med kolvprovtagare i 1 punkt på två nivåer

• Mätning av markradon i 5 punkter
• Notering av eventuella fria vattenytor i öppna borrhål
• Installation av 2 stycken grundvattenrör samt mätning av grundvatten i redan befintliga rör.

Undersökningen har utförts med borrbandvagn typ Geotech 605D.

5.2 Utförda provtagningar och fältundersökningar
Provtagning av jord har utförts i samband med fältundersökningen och representativa prover har tagits ut
för vidare undersökning i laboratorium. Två ostörda jordprover har skickats till SGI:s geotekniska
laboratorium för analys av deformationsegenskaper, se bilaga 2.

Observationer av fria vattenytor har gjorts i öppna borrhål samt i installerade och befintliga
observationsrör för grundvatten, se bilaga 5. Lodning av grundvattenytans läge har utförts i februari
månad 2013 cirka 2.5 veckor efter installation.

5.3 Undersökningsperiod och fältingenjör
Fältundersökningen genomfördes i slutet av januari 2013. Fältarbetet har utförts av Drago Jelisic, Tyröns
AB

Uppdrag: 243506, Geoteknisk undersökning inom industriområdet Ångamöllan, Kristianstad kommun
Beställare: Kristianstad kommun
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5.4 Provhantering
Upptagna jordprover har klassats i fält direkt vid provtagningen och paketerats i plastpåsar som märkts
med borrhåls ID, provtagningsdjup, projektnummer samt provtagningsplats och datum. Efter
provtagningen har proverna förvarats svalt för att därefter omgående skickas till laboratorium. Ostörda
prover har förvarats svalt och därefter skickats till SGls geotekniska laboratorium i Linköping.

6 Geotekniska laboratorieundersökningar
6.1 Geotekniska laboratoriearbeten
Undersökning med avseende på jordartsbestämning och flytgräns samt vattenkvot på störda prover har
utförts av Benjamin Bjerg på Tyröns AB:s geotekniska laboratorium i Helsingborg, se bilaga 1. Laboration
på ostörda prover har utförts av SGI, se bilaga 2.

6.2 Laboratorieanalys av markradon
1 5 punkter har mätning av markradon utförts med ROAC-burkar. Laboratorieanalys av markradon har
utförts av MRM-Konsult i Luleå, se bilaga 3.

7 Härledda värden

7.1 Jordartsbeskrivning
Områdets geologi varierar från att, längst i söder, utgöras av ett tunnare lager av lera på friktionsjord för
att, mot norr, övergå till lera från markytan och nedåt. Däremellan är jorden växellagrad och heterogen.
Jordprofilen består av sand, lera och silt med varierande mäktigheter. Generellt inom området överlagras
jordarna av mulljord som är < 0,4 meter mäktigt.

Mulljorden underlagras av lera med tunna siltskikt som längst i söder är cirka 0,7 meter mäktigt och
uppgår till omkring 10 meter i nordöst. Den övre delen av leran är av torrskorpekaraktär. I norr är
torrskorpan inte lika uttalad som i de södra delarna men har en mäktighet om cirka 2-3 meter. Centralt
och söder inom området är torrskorpan mer uttalad.

Jordarna under torrskorpan utgörs sedan av tidigare nämnda lera med siltskikt men är, central och söder
inom området, i vissa punkter mer växellagrad och kan innehålla lager av silt eller sand.

Leran underlagras av friktionsjord som, i söder, har en tydligt markerad övergång mellan lera-friktionsjord
men som central och i söder har en mer successiv övergång.

7.1 . 1 Allmänt

Härledda värden på hållfasthetsegenskaper (odränerad skjuvhållfasthet) och deformationsegenskaper
(M- och Emodul) är härledda från CPT-sondering samt hejarsondering, med stöd av SS-ENV 1 997-1
(Eurocode 7), TK Geo 1 1.

Uppdrag: 243506, Geoteknisk undersökning inom industriområdet Ängamöllan, Kristianstad kommun
Beställare: Kristianstad kommun

201 3-03-29

O:\KSO\243506\G\=Arbetsarea=\RapporteÅ243506 MUR.docx

7(1 1)



M
an

TYRENS

7.1.2 Naturligt lagrad lera

Odränerad skjuvhållfasthet Modul

+ANGI CPT

)( ANG5 CPT

-+++ANG6 CPT

• ANG2CPT 9 ANG7 CPT

-':-:#ANG4 CPT

ANG8 CPT

nG

':<>cu Vinge

1 ANG3 CPT

-.,'„@ANG4 CPT

ANG8 CPT

10 20 30 40 50
cu (kPa)

60 70 2 4

Mo (MPa)
6 8 10

Diagram 1 (vänster), Samanställning över härledda värden odränerad skjuvhållfasthet (c,)utvärderade från CPT-
sondering SGI information 15 med hjälp av Conrad version 3 samt cu från lab.
Diagram 2 (höger), Samanställning över härledda värden M-modul utvärderade från CPT-sondering utvärderat enligt
TK Geo 1 1 från CPT-sondering.
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7.1.3 Naturligt lagrad friktionsjord

Friktionsvinkel
10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

etB

g2,o

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

Modul

’JLR

G5 C

-+l+ANG6

+ANG7 CPT \
dN

A ANG3CPT

n+ANG4 CPT X
c–---3ANG8 CPT

N

ANGI E-mod

T ANG5 E-mod

ANG6 E-mod

ANG7 E-mod

• ANG2 E-mod

+ANG3 E-mod

+ANG4 E-mod

ANG8 E-mod

' ,ANG9 E-mod

0,0 10,0 20,0 30,0
Eo (MPa)

Diagram 3 (vänster), Samanställning över härledda värden friktionsvinkel ($')utvärderade enligt TK Geo 11 från
CPT-sondering.
Diagram 4 (höger), Samanställning över härledda värden E-modul utvärderade från CPT-sondering utvärderat enligt
TK Geo 1 1 från CPT-sondering.
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0,0
Modul

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

},0

-6,0

-7,0

-8,0 '''@ANG4 E-mod

-ANG9 E-mod
-9,0

10,0 30,0 50,0 70,0
Eo (MPa)

Hfa-sondering.
Diagram 6 (höger), Samanställning över härledda värden E-modul utvärderade från Hfa-sondering utvärderat enligt
TK Geo 1 1 från.

10.0

Diagram 5 (vänster), Samanställning över härledda värden friktionsvinkeI ($’) utvärderade enligt TK Geo 11 från

90,0
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7.2 Hydrogeologiska egenskaper
Inom området har ett 3 stycken befintliga grundvattenrör observerats. Nivån i dessa har lodats men
uppgift om var filterspets sitter samt rådande geologi vid resp. befintligt grundvattenrör är okänt. De
gamla rören har beteckning GW2, GW4 och GW6. Grundvattenrör har i samband med denna
undersökning monterats vid punkt ANGI resp. ANG9. Dessa grundvattenrör har flyttats ut i områdets
kanter för att inte komma i konflikt med nuvarande markanvändning. De nya rören är installerade med
filterdelen i moränen under leran.

Id

ANG 1
ANG9
GW2

GW4

GW6

Nivå markyta
RH2000
+9.88
m6
©6

Nivå vattenyta m.u.my
'datum för avläsnin

8

0

o j
2.21 (2013-02-18
2
2,63 (2013-02-18'
2
1.71 (2013-02-18

Nivå vatten)’ta RH2000
’datum för avläsnin

14
6
M(2013-02- 18)
+8,34 (2013-02- 18
2

+8,01 (2013-02- 18
0

+5,96 (2013-02- 18
Tabell 4, Grundvattenavläsningar.

Grundvattenytan har vid avläsning av grundvattenrören inom området legat mellan cirka 1,7–3,0 meter
under markytan.
Utöver detta har en observation av fritt liggande vattenyta noterat i ett öppet provtagningshål (ANG9) där
en vattenyta kunnat noteras cirka 1 meter under markytan vilket motsvarar en nivå på +5,6 meter.

7.3 Radonanalys
Mätning har utförts med ROAC-burkar i borrpunkt ANGI, ANG4, ANG7, ANG8 och ANG9 (se bilaga).
Mätning har utförts enligt rekommendationer av MRM. Halten markradon varierar mellan 7 t.o.m. 34
kBq/m3. En av de monterade burkarna visar värde 0 vilket tolkas som att buken utsatts för yttre påverkan
som gjort mätning svår och analys av denna svår.

7.4 Övriga undersökningar
För undersökning av lerans förkonsolideringstryck mm se laboration från SGI i bilaga 2.

8 Värdering av undersökning
Undersökningen är av översiktlig karaktär och geologin inom området komplex. Dock bedöms leran i
norra delen av området vara väl utredd med avseende på hållfasthets- och deformationsegenskaper. Det
råder god samstämmighet mellan utvärderad hållfasthet från kolv, vinge samt CPT-sondering.
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Bilaga 1 sid 1(1)

Projekt: översiktlig geoteknisk undersökning för Ängamöllans industriområde
Beställare: Kristianstads kommun

Littera: 243506
Datum: 2013-03-29

Provtagningsredskap: SkrGeoteknisk undersökning
Provtabell M TYRENS

Jordart

ANGI 0,0-0,3
0,3-1 ,0
1 ,0-2,2
%

Mulliord#[mm
Brun Mellansand

[s

=

H
4t-F

1[-[
1[

t–r–i
t

t–t–In

Hu
Cl

MSa
siSaTIE

J
F-F

[
[

1F•TFT

36
[87

11

[761
2

3B

3

2

ANG4 0,0-0,3
0,3-1 ,0
1 ,0-2,0
2,0-3 ,0
3,0-3,8
3 , 8-4,0

Mu-iT8 rd#
Brun sandjg Silt
r ;m
Rrmami tunna siltskikt
Brun Lera med siltskikt
Brun Silt med lerskikt

Hu
saSI
Cl si

Cl ( is
Cl si
mc

1 24 1 5A l
1 33 1 5A 1 4 1 1

31

32
1 32 1 5A 1 4 1 1

5A
5A
4B
5A
5A

4
4

ANG9 0,0-0,35
0,35-1 ,0
1 ,0-2,3
2,3-3 ,0
3 ,0-4,0
HO

1

Brun Lera med siltskikt
mLimed siltskikt
mr==
Bllln Lera
Brun Lera med tunna siltskikt

Hu
CI si
Cl si

ms
1 52 1 cl 1 52 1 4B 1 3 1 1

ms

72
66

[6T6
52

Fl4–T

32
1 38 1 5A 1 4 1

12814B 1 3 1 1
52
67

1 5A 1 4 1 1
5A
4B
4B

1 4B 1 3 1

4

4
3

3

3

Varvi

8 Markerar att endast fältklassning utfölts

1) Konförsök på något störda prover. 2) Fritt vatten i prov. 3) Se siktningsdiagram.
C:\Projekt\Ängamöllan\Rapporter\243506 provtabell AMA 10 KF.xls
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT is issued b)' an Accredited Laboratory

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Beställare: Hans Wennerberg, Tyröns AB, Box 27, 291 21 Kristianstad

Ängamöllan Tabell

Dnr

1(1)
7.1 - 1201 -0023 :7

Ankomstdatum Provtagningsredskap LnboratM
Datum Utförd av

Datum

Teknisk ledare

130213

130208 Kv 130212–0213 FB OA

Sektion/
Borrhål/

Dj11p (m)

Benärnning enligt “Jordarternas indelning och be-
nämning“, Geotekniska laboratorieanvisningar del 2,
198 1 års system 1}

2)
Den-
sitet

t/L 3

3)
Vat-
ten-
kvot

\v
o/6

4)
Kon-
flyt-
gräns

\VL
o/6

5)
Sen-
siti-
vitet

st

5)
Skju\’-
håll-
fasthet

Jordartsförkortning
(Anmärkning)

1
kPa

TYR 9

4,0

6,0

BRUNGRÄ, VARVIG LEkA MED SbTSKIKT
OCH TUNNA FINSANDSKIKT

1,72 l 54

1,62 l 65

58

65

15

13

32

19

yLe gbs f)

Leg Us )GRÅ LEkÄ MED SrLTSKrKT OCH ENSTÄKA
TUNNA SANDSKrKT

1)

2)
3)
4)
5)

Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekonlmande mätdata.
Skrymdensitet – Tidigare gällande standard SS 027 1 14, Utgåva 2
Vattenkvot – ISO/TS 1 7892-1. Medelvärde av två bestämningar.
Konflytgräns Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2
Skju\’hållfasthet bestärnd med konrnetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt
SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekonunitt6 används 400 g konen då konintrycket med
1 00 g konen är mindre än 7 mm

Rl 201 1-10-27

Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, www.swedgeo.se
Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (S\VEDAC) enligt lag. Denna rapport nr endast återges i sin helhet,
om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen

Statens geotekniska institut

Postadress, hk: 581 93 LINKÖPING
Besöksadress, hk: Olaus Mqnus väg 35

Tel:
Fax:

013-20 18 00
013-20 19 14

E-post:
Bankgiro:
Org.nr:

sgi@swedgeo.se
521 1-00535
20 21 004712
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT is issued by an Accredhed Laboratory

SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS 027126, utgåva 1

Beställare: Hans Wennerberg, Tyr6ns AB, Box 27, 291 21 Kristianstad

Ångamöllan Tabell 1(1)
Dnr 7.1-1201-0023:7

Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning
Datum Utförd av
130211–0213 MH FB

Datum

mr -;nedare

130213

130208 Kv
Sektion/
Borrhål/

Djup

Den-
sitet
CRS

ab e
bilitet Pk c minV

a

a,b,c 1 (Anmärkning)

m l t/rP I kPa l kPa l kPa l l m/s 1 I m2/s 1 Nr

TYR 9

4,0

6,0

1 ,73

1,60

147 1 2373

110 1 510

248

131

15,4

13,1

2,1.lelo

2,4.10'lo

4,5

3,9

1

2

v Le g (La )

Leg Us )

Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. R5 2010-02-10

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport nr endast återges i sin
helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut

Postadress. hk:
Besöksadress, hk:

581 93 LINKÖPING

Olaus Magnus väg 35

Tel: 013-20 18 00
Fax: 013-20 19 14
www.swedgeo.se

E-post: sgi@swedgeo.se
Bankgiro: 5211-0053
Org.nr: 20 21 00.0712
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mark radon mitiö

Certifierat
kvalitets-
och miljö-
lednings-
system

201 3-02-27 RAPPORT 4768

TYR&NS AB
HANS WENNERBERG
ÖSTRA BOULEVARDEN 56
291 21 KRISTIANSTAD

MARKRADONMÄTNING

Mätområde: ÄNGAMÖLLAN 243506

Burk
id

1

2

3

4629
4639

Borr- Rn.halt Utsättn.-
hål kBq/m3 datum

Upptagn.-
datum Kommentar

Ä4
Ä7
Ä8

Å1
Ä9

33
25
7

34
0

2013.02-18 2013-02-21
2013-02-18 2013-02-21
2013-02-18 2013-02-21

2013-01-30 2013-02-06
2013-01-30 2013-02-06

ÄNGAMÖLLAi '
ÄNGAMÖLLAN

Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m3
(kiloBecquerel/kubikmeter).

Den uppmåtta registrerade radonhalten anges i enheten kBq/m3.
De angivna mätvärdena grundar sig på kalibrering i Statens Strål-
skyddsinstituts kalibreringsanläggning för markradondetektorer.

Mätrapporten–upprättad av
MRM Konsult AB

Frej Kullman

MRM Konsult AB
Box 63
971 03 LULEA

Telefon 0920 - 6(M 60
Telefax 0920 - 6CH 74

E.post info@mrm.se
internet v/ww.man.se

Organisationsnummer
55626&5077

Besöksadress
Gammelstadsvägen 5
972 41 LULEA
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RHrrVÄRDm ViD KLASSNDVG AV MARK '
(Starkt generaliserade, för utförligare indelning se rapport BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990):

Radonhalt i jordluft, haltgränser vid klassificering av mark.

<10 kBq/m3
10-50 kBq/m3
> 50 kBq/m3

lågradonmark
normalradonmark
högradonmark

För lera, finsilt och lerig morän gäller att gränsen lågradonmark/normakadon-
mark ligger vid 60 kBq/m3, normalradonmark&ägradonmark vid 100 kBq/In\

Om jordtäcket är mindre än en meter tjockt kan man inte mäta markradon på
ett tillförlitligt sätt. Samma sak gäller för sprängstenslager och b]ockskravel.
I dessa fall måste man kontrollera radiumhalten i materialet med en garnma-
spektromQter.

R8diumhalt i berg, haltgrällser vid klassi6cering av mark. Avser grundläggning
direkt på berg och ingen direktkontakt med större lager av ®1lnihg.

< 60 Bq/kg
60-200 Bq/kg
> 200 Bq/kg

lågradonmark
normalradonmark
högradonmark

OBS! För hus som byggs på större lager av sprängsten krävs betydligt lägre
radiumhalter. Redan vid en radiuInhält på 100 Bq/kg måste marken klassas som
högradonmark, och först vid en radiumhah under 25 Bq/kg- kan marken klassas
som !ågradonmark.

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
(STATENS PLANVERK rapport 59: 1982):

lågradonfnark
normalradonmark
högradonmark

inga
radonskyddande
radonsäkert
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Rättelse
  
1(1) 

 

 

 

 
Tekniska förvaltningen 

 

2023-02-02 Änr 2020/281 

VA-avdelningen 
 
 

 

 

 

Rättelse 
Rättelse enligt 36 § Förvaltningslagen (2017:900). På grund av skrivfel ska 
ordet mark rätteligen ersättas av ordet grundvatten i andra stycket, rad 1 
under sekundär skyddszon i § 2 Arbetsfordon.  

2 § Fordon 

Sekundär skyddszon  

Andra stycket: Uppställning av arbetsfordon får endast ske om läckage av 
petroleumprodukter till grundvatten förhindras.   
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 261 

Revidering av vattenskyddsområde i Degeberga 
Änr KS 2020/216 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-

skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre vatten-
skyddsområdena samt deras föreskrifter, samt vid behov fastställa nya. 
Vattenskyddsområden kan fastställas av kommunfullmäktige. En arbets-
ordning för detta fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-08. 

Befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29. Före-
skriften behöver uppdateras och anpassas med hänsyn till dagens kunska-
per och regler. Vattentäkten består av två grusfilterbrunnar som är 10 re-
spektive 13 meter djupa. Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikalie-
behandling är nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i råvattnet är något 
förhöjda.  

Kommunledningskontoret genom Mark- och exploateringsenheten har va-
rit delaktiga och fått information under ärendets gång och har inga syn-
punkter utöver att samhället Degeberga måste kunna utvecklas och exploa-
teras även efter att vattenskyddsområdet för Degeberga har reviderats och 
antagits.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Tekniska nämnden har godkänt underlaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter (2022-09-22) och skickade underlaget vidare till Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt yttrande.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat och tillstyrkt detta underlag 
(2022-11-10) med hänvisning till att de revideringar som gjorts av före-
skrifterna från samrådsskedet har i flera fall bidrag till att göra dem tydli-
gare och mer relevanta. Tekniska förvaltningen har också tagit till sig de 
synpunkter som Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade i samrådsskedet för-
utom synpunkten om att förbud mot gödselanläggning i primär zon ska er-
sättas med tillståndsplikt. Denna punkt har dock bemötts av med motive-
ringen att vattentäkten är sårbar och råvattnet uppvisar förhöjda nitrathal-
ter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-
skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 240. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-24. 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-22 § 136. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-30. 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföre-
skrifter daterat 2022-02-24 inklusive bilagor 1-5. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-11-10 § 88. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

KSAU § 240 

Revidering av vattenskyddsområde i Degeberga 
Änr KS 2020/216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-
skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre vatten-
skyddsområdena samt deras föreskrifter, samt vid behov fastställa nya. 
Vattenskyddsområden kan fastställas av kommunfullmäktige. En arbets-
ordning för detta fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-08. 

Befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29. Före-
skriften behöver uppdateras och anpassas med hänsyn till dagens kunska-
per och regler. Vattentäkten består av två grusfilterbrunnar som är 10 re-
spektive 13 meter djupa. Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikalie-
behandling är nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i råvattnet är något 
förhöjda.  

Kommunledningskontoret genom Mark- och exploateringsenheten har va-
rit delaktiga och fått information under ärendets gång och har inga syn-
punkter utöver att samhället Degeberga måste kunna utvecklas och exploa-
teras även efter att vattenskyddsområdet för Degeberga har reviderats och 
antagits.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

Tekniska nämnden har godkänt underlaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter (2022-09-22) och skickade underlaget vidare till Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt yttrande.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat och tillstyrkt detta underlag 
(2022-11-10) med hänvisning till att de revideringar som gjorts av före-
skrifterna från samrådsskedet har i flera fall bidrag till att göra dem tydli-
gare och mer relevanta. Tekniska förvaltningen har också tagit till sig de 
synpunkter som Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade i samrådsskedet för-
utom synpunkten om att förbud mot gödselanläggning i primär zon ska er-
sättas med tillståndsplikt. Denna punkt har dock bemötts av med motive-
ringen att vattentäkten är sårbar och råvattnet uppvisar förhöjda nitrathal-
ter.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-
skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-24. 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-22 § 136. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-30. 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföre-
skrifter daterat 2022-02-24 inklusive bilagor 1-5. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-11-10 § 88. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-24 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Fredrik Ek 
044-132707 
fredrik.ek@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Yttrande över förslag till nytt vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter för Degeberga vat-
tenverk. 
Änr KS 2020/216 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige  

• fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföreskrif-
ter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre vatten-
skyddsområdena samt deras föreskrifter, samt vid behov fastställa nya. Vat-
tenskyddsområden kan fastställas av kommunfullmäktige. En arbetsordning 
för detta fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-08. 

Befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29. Före-
skriften behöver uppdateras och anpassas med hänsyn till dagens kunskaper 
och regler. Vattentäkten består av två grusfilterbrunnar som är 10 respektive 
13 meter djupa. Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikaliebehandling är 
nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i råvattnet är något förhöjda.  

Kommunledningskontoret genom Mark- och exploateringsenheten har varit 
delaktiga och fått information under ärendets gång och har inga synpunkter 
utöver att samhället Degeberga måste kunna utvecklas och exploateras även 
efter att vattenskyddsområdet för Degeberga har reviderats och antagits.  

Tekniska nämnden har godkänt underlaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter (2022-09-22) och skickade underlaget vidare till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt yttrande.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat och tillstyrkt detta underlag 
(2022-11-10) med hänvisning till att de revideringar som gjorts av föreskrif-
terna från samrådsskedet har i flera fall bidrag till att göra dem tydligare och 
mer relevanta. Tekniska förvaltningen har också tagit till sig de synpunkter 
som Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade i samrådsskedet förutom synpunk-
ten om att förbud mot gödselanläggning i primär zon ska ersättas med till-
ståndsplikt. Denna punkt har dock bemötts av med motiveringen att vatten-
täkten är sårbar och råvattnet uppvisar förhöjda nitrathalter.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-24 

Tekniska nämndens beslut (TN§136) 2022-09-22 

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrif-
ter daterat 2022-02-24 inklusive bilagor 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2022-11-10  

Ärendet 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre vatten-
skyddsområdena samt deras föreskrifter, samt vid behov fastställa nya. Vat-
tenskyddsområden kan fastställas av kommunfullmäktige. En arbetsordning 
för detta fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-08. 

Befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29 av dåva-
rande Länsstyrelsen i Kristianstad län. Föreskriften behöver uppdateras och 
anpassas med hänsyn till dagens kunskaper och regler.  

Syftet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att minimera ris-
kerna av negativ påverkan på vattentäkten. Vattentäkten består av två grusfil-
terbrunnar som är 10 respektive 13 meter djupa. Råvattnet är av god kvalitet 
och ingen kemikaliebehandling är nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i 
råvattnet är något förhöjda.  Det är största vikt att en av våra naturresurser 
inte kommer till skada på något sätt och kan vara en resurs även i framtiden. 

Tekniska förvaltningen vill säkerställa den kommunala dricksvattentäkten i 
Degeberga genom att revidera existerande vattenskyddsområde inrättat 1979 
enligt dagens kunskaper och lagar, och med stöd av 7 kap miljöbalken till ett 
modernt och relevant vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet föreslås 
bland annat få nya avgränsningar och delas in i olika zoner. Närmast vatten-
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täkten finns den primära skyddszonen därefter den sekundära skyddszonen 
och längst bort från vattentäkten den tertiära skyddszonen. 

Berörda fastighetsägare har informerats dels via brev, sociala medier och mö-
ten. På grund av pandemin fick informationsmötet hållas digitalt.  

Kommunfullmäktige fattade 2009-12-08, § 266 beslut om arbetsordning vid 
framtagande av nya bestämmelser för vattenskyddsområde inom Kristian-
stads kommun. En del av innehållet är att identifiera vilka konsekvenser vat-
tenskyddsområdet kommer att bidra till.   

Enligt 31 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) har fastighetsägare rätt till ersätt-
ning på grund av beslut om vattenskyddsområde om beslutet innebär att mark 
tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet 
avsevärt försvåras. Kommunfullmäktige fattade ett principbeslut 2013-03-12, 
§ 71 om hur ersättningsfrågorna för vattenskyddsområden ska hanteras. 
Eventuellt inkomna ersättningsanspråken ska hanteras i enlighet med framta-
get regelverk. 

Hela den föreslagna primära zonen, med de hårdaste kraven, omfattas även 
idag med inskränkningar sedan tidigare.  

Kommunledningskontoret genom Mark- och exploateringsenheten har varit 
delaktiga och fått information under ärendets gång och har inga synpunkter 
utöver att samhället Degeberga måste kunna utvecklas och exploateras även 
efter att vattenskyddsområdet för Degeberga har reviderats och antagits. 

Tekniska nämnden har godkänt underlaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter (2022-09-22) efter revidering och bemötande av de syn-
punkter som inkommit och har skickat underlaget vidare till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden för slutgiltigt yttrande.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat och tillstyrkt detta underlag 
(2022-11-10) med hänvisning till att de revideringar som gjorts av föreskrif-
terna från samrådsskedet har i flera fall bidrag till att göra dem tydligare och 
mer relevanta. Tekniska förvaltningen har också tagit till sig de synpunkter 
som Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade i samrådsskedet förutom synpunk-
ten om att förbud mot gödselanläggning i primär zon ska ersättas med till-
ståndsplikt. Denna punkt har dock bemötts av med motiveringen att vatten-
täkten är sårbar och råvattnet uppvisar förhöjda nitrathalter. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 
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Petar Cavala    Jenny Moberg Persson 
Bitr. Kommundirektör   Tf Mark- och exploaterings-
chef 

Beslut expedieras till 
Tekniska förvaltningen  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Handläggaren 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-09-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 136 

Vattenskyddsområde kring Degeberga vattenverk 
Änr TN 2020/281 

Beslut 
• Att tekniska nämnden godkänner underlaget och skickar det vidare till 

miljö- och hälsoskyddsnämnden för eventuellt slutgiltigt yttrande, med 
begäran om svar senast 2022-11-10.  

Tekniska nämndes förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att fastställa vattenskyddsområde enligt karta i bilaga 2 och skyddsfö-
reskrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre skydds-
områdena, och vid behov fastställa nya. Vattenskyddsområden kan faststäl-
las av kommunfullmäktige. En arbetsordning för detta fast-ställdes av 
kommunfullmäktige 2009-12-08. 

För den kommunala vattentäkten i Degeberga finns ett vattenskyddsområ-
de som inrättades 1976 av Länsstyrelsen i Kristianstads län. Det befintliga 
vattenskyddsområdet är föråldrat och behöver därför revideras med hän-
syn till dagens kunskaper och regler.  

Degebergas vattentäkt består av två grusfilterbrunnar som är 10 respekti-
ve 13 meter djupa. Brunnarna är borrade ner i en stor isälvsavlagring 
bestående av sand runt vattentäkten. Råvattnet är av god kvalitet och ingen 
kemikaliebehandling är nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i råvatt-
net är något förhöjda.  

Kristianstads kommun

Datum: 2022-09-23

Ärende: TN 2020/281

Handling: 2022.9178



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-09-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tidigt samråd har hållits genom att ett brev med information om före-
slaget vattenskyddsområde har skickats ut till berörda fastighetsägare. Det 
tidiga samrådet föranledde borttagandet av den så kallade vatten-
täktszonen i förslaget. Ytterligare samråd har hållits där ett digitalt sam-
rådsmöte samt separata samrådsmöten med berörda verksamheter inom 
föreslaget vattenskyddsområde genomfördes. Förslaget har också under-
gått remissbehandling av ett antal myndigheter och organisationer.  

Samråds-/remissarbetet har lett till ett antal redovisade förändringar i det 
tekniska underlaget och skyddsföreskrifterna. De utförda förändringarna 
är inte särskilt betydande eller principiella, utan gör föreskrifterna tydliga-
re för fastighetsägare och verksamhetsutövare samt förenklar vid tillsyns-
arbetet. Det är därför inte aktuellt med en förnyad remissomgång.  

Arbetet följer den av kommunfullmäktige beslutade arbetsgången och 
ärendet skickas därför vidare till miljö- och hälsoskyddsnämnden för slut-
giltigt yttrande. Därefter sänds ärendet tillsammans med eventuellt slutgil-
tigt yttrande som bilaga, till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 
antagande.  

Diskussioner med en verksamhet har lett till att ett avtal där VA-kollektivet 
betalar intrångsersättning på grund av aktiva åtgärder verk-samheten åtar 
sig för att uppfylla syftet med skyddsföreskrifterna. Åt-gärderna i fråga 
består i installation av skalskydd i form av vägbommar, för vilka kommu-
nen betalar del av kostnaden. Eventuellt framtida krav behandlas i enlighet 
med miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade policyn. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-09-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att tekniska nämnden godkänner underlaget och skickar det vidare till 

miljö- och hälsoskyddsnämnden för eventuellt slutgiltigt yttrande, med 
begäran om svar senast 2022-11-10.  

Tekniska nämndes förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att fastställa vattenskyddsområde enligt karta i bilaga 2 och skyddsfö-
reskrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande. 2022-08-30 

Degeberga vattenskyddsområde – Kristianstads kommun. Förslag till 
skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde bilaga 1–2 

Tekniskt underlag med bilaga 3 – 5. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Tekniska förvaltningen 2022-08-30 
VA-avdelningen 
Mona Eliasson 
044132069 
mona.eliasson@kristianstad.se  Tekniska nämnden 

  

Vattenskyddsområde kring Degeberga vattenverk 
Änr TN 2020/281 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att tekniska nämnden godkänner underlaget och skickar det vidare till 

miljö- och hälsoskyddsnämnden för eventuellt slutgiltigt yttrande, med 
begäran om svar senast 2022-11-10.  

Tekniska nämndes förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att fastställa vattenskyddsområde enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-
skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

 

Sammanfattning 
 

Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre skyddsom-
rådena, och vid behov fastställa nya. Vattenskyddsområden kan fastställas av 
kommunfullmäktige. En arbetsordning för detta fast-ställdes av kommunfull-
mäktige 2009-12-08. 

För den kommunala vattentäkten i Degeberga finns ett vattenskyddsområde 
som inrättades 1976 av Länsstyrelsen i Kristianstads län. Det befintliga vat-
tenskyddsområdet är föråldrat och behöver därför revideras med hänsyn till 
dagens kunskaper och regler.  

Degebergas vattentäkt består av två grusfilterbrunnar som är 10 respektive 
13 meter djupa. Brunnarna är borrade ner i en stor isälvsavlagring bestående 
av sand runt vattentäkten. Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikaliebe-
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handling är nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i råvattnet är något för-
höjda.  

Tidigt samråd har hållits genom att ett brev med information om före-slaget 
vattenskyddsområde har skickats ut till berörda fastighetsägare. Det tidiga 
samrådet föranledde borttagandet av den så kallade vatten-täktszonen i för-
slaget. Ytterligare samråd har hållits där ett digitalt sam-rådsmöte samt sepa-
rata samrådsmöten med berörda verksamheter inom föreslaget vatten-
skyddsområde genomfördes. Förslaget har också under-gått remissbehand-
ling av ett antal myndigheter och organisationer.  

Samråds-/remissarbetet har lett till ett antal redovisade förändringar i det 
tekniska underlaget och skyddsföreskrifterna. De utförda förändringarna är 
inte särskilt betydande eller principiella, utan gör föreskrifterna tydligare för 
fastighetsägare och verksamhetsutövare samt förenklar vid tillsynsarbetet. 
Det är därför inte aktuellt med en förnyad remissomgång.  

Arbetet följer den av kommunfullmäktige beslutade arbetsgången och ärendet 
skickas därför vidare till miljö- och hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt ytt-
rande. Därefter sänds ärendet tillsammans med eventuellt slutgiltigt yttrande 
som bilaga, till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för antagande.  

Diskussioner med en verksamhet har lett till att ett avtal där VA-kollektivet 
betalar intrångsersättning på grund av aktiva åtgärder verk-samheten åtar sig 
för att uppfylla syftet med skyddsföreskrifterna. Åt-gärderna i fråga består i 
installation av skalskydd i form av vägbommar, för vilka kommunen betalar 
del av kostnaden. Eventuellt framtida krav behandlas i enlighet med miljöbal-
ken och den av kommunfullmäktige beslutade policyn. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande. 2022-08-30 

Degeberga vattenskyddsområde – Kristianstads kommun. Förslag till skydds-
föreskrifter och vattenskyddsområde bilaga 1–2 

Tekniskt underlag med bilaga 3 - 5. 
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Ärendet 
 

Enligt de nationella miljömålen och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är 
det angeläget att alla dricksvattentäkter av betydelse skyddas mot risken för 
föroreningar genom fastställande av relevanta skyddsområden. Kristianstads 
kommun arbetar efter en, av kommun-fullmäktige fastställd arbetsordning för 
fastställandet av vattenskydds-områden, se figuren nedan för en förenkling av 
arbetsgången där aktuell punkt är markerad grön. 

 

 

 

För vattenverket i Degeberga finns ett gammalt skyddsområde, inrättat 1976 
av Länsstyrelsen i Kristianstads län. Sedan 70-talet har kunskapen om hydro-
geologin i denna del av Skåne ökat betydligt, delvis tack vare Sveriges geolo-
giska undersöknings (SGU) kartering i Skåne. 

Dagens lagstiftning är annorlunda jämfört med vad som gällde på 70-talet. En 
anpassning behövs till dagens samhälle, med andra och även fler risker än för 
cirka 40 år sedan.  

För vattentäkten i Degeberga finns tillstånd för uttag av grundvatten (”vatten-
dom”) fastställd 1998.  
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Vid vattenverket finns två grusfilterbrunnar, 10 respektive 13 meter djupa. 
Uttagen sker ur den stora isälvsavlagringen Hörrödsåsen som består av sand i 
området runt vattentäkten. Denna isälvsavlagring, ibland uppemot 60 meter 
mäktig, vilar direkt på berggrunden enligt SGU:s kartläggning. Berggrunden 
runt Degeberga domineras av Linderödsåsens förkastningszon som delar om-
rådet i två delar, den sedimentära berg-grunden som utgör Kristianstadsslät-
ten mot nordost och urberg (ortognejs) mot sydväst.  

Vattenanalyser visar att råvattnet i Degeberga vattentäkt är hårt med låga 
järn- och manganhalter. Nitrathalterna i råvattnet är något förhöjda men 
överstiger ej Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt vatten. Sedan 2010 
har inte några vattenprov varit otjänliga eller tjänliga med anmärkning med 
avseende på mikroorganismer i vattnet i Degeberga vattentäkt. Ett vatten-
skyddsområde syftar till att minska risken för på-gående och framtida förore-
ningar för att skydda vattenresursen.  

Fastställande av ett vattenskyddsområde sker i enlighet med miljöbalken 7 
kapitlet 21-22, 30 §§. Enligt miljöbalken kan länsstyrelsen eller kommunen 
fastställa skyddsområde och föreskrifter. I Kristianstads kommun beslutade 
kommunfullmäktige 2009-12-18 om en arbetsordning som utmynnar i att 
fullmäktige fastställer vattenskyddsområden.  

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett tekniskt underlag med ett förslag 
till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i 
Degeberga. Förutom delar av samhället, består det före-slagna vattenskydds-
området mestadels av skogsmark och annan öppen mark men även åkermark 
finns, främst inom den tertiära skyddszonen. Det aktuella förslaget för Dege-
bergas vattenskyddsområde har utarbetats med hänsyn till Degebergas lokala 
geologiska och hydrogeologiska för-hållanden. En riskanalys har även varit en 
viktig grund för det föreslagna vattenskyddsområdet med tillhörande skydds-
föreskrifter.  

Förslaget har presenterats genom ett tidigt samråd med de berörda. Ett brev 
skickades 2020-02-08 till berörda fastighetsägare med en karta över föresla-
get skyddsområde, uppdelat i primär, sekundär, och tertiär skyddszon samt 
information om var de föreslagna skyddsföreskrifterna kunde ses. I brevet in-
formerades även om det kommande remiss- och samrådsarbetet. De berörda 
uppmanades att höra av sig med synpunkter och frågor. Några tydliga motstå-
ende intressen tycks inte finnas. Den nu föreslagna primära skyddszonen, med 
de kraftigaste restriktionerna, motsvarar i princip det nuvarande skyddsom-
rådet. 

Ytterligare samråd har genomförts där förslaget bland annat presenterades 
under ett öppet digitalt samrådsmöte 2020-12-15. Information om samrådet 
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kungjordes i Kristianstadsbladet och PoIT. Under våren 2021 skickas informa-
tion ut till alla fastighetsägare med mottagningsbevis som ska skickas tillbaka 
till tekniska förvaltningen för att säkerställ att information om samrådet når 
alla fastighetsägare. Efter utgången svars-tid skickades en påminnelse till de 
som inte skickat in sina mottagningsbevis. Under samrådet har en del frågor 
från privatpersoner inkommit. Mestadels har dessa rört frågor om hur före-
skrifterna påverkar deras fastigheter specifikt och detta har diskuterats med 
berörda fastighetsägare via telefon eller mail.  

Under samrådet har enskilda samrådsmöten hållits med verksamheter inom 
det föreslagna vattenskyddsområdet som har identifierats att möjligen påver-
kas av de föreslagna skyddsföreskrifterna. Dessa möten har inneburit en möj-
lighet att diskutera potentiell påverkan och möjliga åtgärder för att minska 
riskerna för vattentäkten och för att minska påverkan på verksamheten.  

Under myndighetssamrådet har flertalet synpunkter inkommit som lett till att 
föreslagna skyddsföreskrifter förbättrats markant och blivit tydligare för de 
som berörs. Utbredningen av vattenskyddsområdet har inte justerats. En re-
dogörelse för samrådsarbetet finns i Bilaga 4 – Samrådsredogörelse där alla 
inkomna synpunkter och vilka eventuella justeringar av förslaget de gett upp-
hov till kommenteras. 

I enlighet med den av kommunfullmäktige (2009-12-08 § 266) beslutade ar-
betsordningen (punkt F Beslut i tekniska nämnden) skickas nu det slut-liga 
förslaget till vattenskyddsområde i Degeberga först till miljö- och hälso-
skyddsnämnden för yttrande. Yttrandet läggs som bilaga till det av tekniska 
nämnden fastslagna förslaget. Därefter sänds ärendet till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för fastställande av vattenskyddsområdet.  

Enligt 31 kap 4 § miljöbalken har fastighetsägare rätt till ersättning från 
kommunen på grund av beslut om vattenskyddsområden om beslutet innebär 
att mark tas i anspråk, eller att pågående markanvändning inom berörd del av 
en fastighet avsevärt försvåras. Kommunfullmäktige har 2013-03-12 fattat ett 
principbeslut om hur ersättningsfrågorna beroende på vattenskyddsområden 
ska hanteras. Ersättningskrav behandlas i sär-skild ordning i enlighet med 
ovanstående. Diskussioner med en verk-samhet har lett till att ett avtal där 
VA-kollektivet betalar intrångsersättning på grund av aktiva åtgärder verk-
samheten åtar sig för att uppfylla syftet med skyddsföreskrifterna. Åtgärderna 
i fråga består i installation av skalskydd i form av vägbommar, för vilka kom-
munen betalar del av kostnaden. 
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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, 30§§ 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.   
 
  

 
1 Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2014)  
2 Kristianstads kommun (2016): Miljömål för Kristianstads kommun - Mål och bakgrund 2016-2020 
3 https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dricksvatten-
och-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 
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 
 

 
9 Länsstyrelsen i Skåne (2018): Skånes miljömål. https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-
kommun/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  
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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 2017–
201813. 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 Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2014)  
13 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 
15 Jordartskarta 2D Tomelilla NO inklusive beskrivning 
16 Karta över grundvattnet i Skåne län samt beskrivning 
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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 Berggrundskartan 2D Tomelilla NO 
18 Gustafsson, O (1996)  
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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 glaukonit- 
och 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] 



 

16 

 
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 normal- 
och 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.  

 Normalår Torrår 
Nederbörd 700 mm 550 mm 
Avdunstning 450 mm 350 mm 
Nettonederbörd (för yt- och grundvattenbildning) 250 mm  200 mm 
Grundvattenbildning  
Inom 4,5 km2 med sand och grus (omr. 1) 
Inom 20 km2 med morän mm. (omr. 2) 

 
250 mm 
60 mm 

 
200 mm 
50 mm 

Infiltrationsområde 1 
vilket motsvarar  

4,5 km2 
 

4,5 km2 
 

 
23 Gustafsson, O (1996)  
24 Gustafsson, O (1996) 
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Grundvattentillgång  1,1 milj. m3 0,9 milj. m3 
Infiltrationsområde 2 
vilket motsvarar  
Grundvattentillgång  

20 km2 
 
1,2 milj. m3 

20 km2 
 
1,0 milj. m3 

Hushållsuttag, jordbruksuttag mm.  45 000 m3 45 000 m3 
Sökt kommunalt uttag  255 000 m3 255 000 m3 
Totalt uttag (maximalt) 300 000 m3 300 000 m3 
Utnyttjandegrad  13 % 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. 
Kart- 
beteckning 

Företag 
Fastighet 

Placering 
i relation till 
föreslagna 
VSO 

Beskrivning/verksamhet 

A 1187, ÅVS 2398 
FTI 
Degeberga 91:1 

Strax utanför 
VSO, 
nedströms.  

Avfall. Anläggning för mellanlagring av annat 
avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är 
högst 10 ton. 

B 18677, Degeberga 
6:10 

Strax utanför 
VSO.  

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

C 1197,  
Bil & Maskin 
Degeberga AB 
Degeberga 94:3 

Ytterkant 
primär zon, 
innanför 
befintligt 
VSO. 

Fordonsservice och drivmedelshantering. 
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

D 1198,  
Degeberga 
Lackering, f.d. 
Autolack AB, f.d. 
Autoimport i 
Krstd AB) 
Degeberga 94:5 

Ytterkant 
primär zon, 
innanför 
befintligt 
VSO. 

Förbrukning av organiska lösningsmedel. 
Tidigare bilverkstad. Idag endast lackering av 
trä.  

E 1192, Degeberga 
Grus & Schakt 
Degeberga 25:26. 

Innerkant 
sekundär zon, 
precis utanför 
befintligt 
VSO. 

Fordonsservice och drivmedelshantering. 
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

F 1189, Degeberga 
Grus & Schakt 
AB 
Degeberga 5:14 

Ytterkant 
sekundär zon 

Grustäkt. Enligt gällande tillstånd får de bryta 
totalt 10 000 ton, högst 2 500 ton årligen. 
Schaktbotten minst 12 m över högsta 
grundvattenytan. Grundvattenskyddet har funnits 
i åtanke vid tillståndsgivningen. 

G 10506, Degeberga 
95:1 

Ytterkant 
tertiär zon 

Jordbruk. Anläggning med stadigvarande 
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 Farligt gods 
1616 741 ( 18 %) 47 ( 32 %) 1,41 
1617 293 ( 35 %) 13 ( 69 %) 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 Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2008  
29 Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2008  
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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 yt- 
och 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 Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2008  
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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.  
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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, hög- 
eller 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 risk utan det krävs andra åtgärder exempelvis kontroll av att brunnsöverbyggnader är 
funktionella.   

 
31 IPCC( 2014) 
32 SMHI (2018): Klimatscenarier. https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier [2018-
09-21] 
33 Länsstyrelsens karta ”Vatten och klimat”, https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d2372b43847c46a6b3ae89bdd2d8aeac [2021-04-09] 
34 Ibid.  
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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 



 

31 

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.  



 

32 

 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

𝑛
 

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.  

 
36 Knutsson G, Morfeldt CO (2002) 
37 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 mot 
markanvändning och verksamheter som kan leda 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:  

𝐴 =  
𝑄 ∙ 𝑡

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 omedelbart, 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 mark- 
och 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 i sekundärzon 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 
transportbehov 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.  

 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.  
 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 
sekundära skyddszonen. Nya energibrunnar borrade i berg blir tillståndspliktiga i de 
primära och sekundära skyddszonerna.  
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 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 läckage av petroleumprodukter till 
grundvatten 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 
bekämpningsmedel längs vägarna förutom i de undantagsfall då Björnloka ska bekämpas, 
enligt Andreas Roth på Trafikverket40.  
 

 
40 Mailkontakt med Andreas Roth, Trafikverket, 2021-04-06.  
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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.  
 
Det formella samrådet, som bestod av myndighetssamråd och samråd med allmänheten, 
genomfördes från november 2020 fram till juni 2021, med de sista samrådssynpunkterna 
inkommande efter årsskiftet 2022. Ett för allmänheten öppet samrådsmöte hölls över Skype 
2020-12-15, där bland annat förslaget och vikten av vattenskyddsområdet presenterades och 
det gavs möjlighet att ställa frågor. Brev skickades ut till fastighetsägare och information 
lades upp på kommunens hemsida, där det meddelades om det pågående arbetet samt om 
möjligheterna att lämna synpunkter på förslaget. I breven medföljde mottagningsbevis som 
skulle skickas tillbaka till tekniska förvaltningen för att säkerställa att informationen nått alla 
fastighetsägare, och en påminnelse skickades till de vars mottagningsbevis inte inkommit 
efter utgången svarstid. Separata samrådsmöten med möjlighet till diskussion om påverkan 
och åtgärder hölls även med Degeberga Bil & Maskin, Mekonomen Degeberga; Degeberga 
Grus och Schakt AB; samt Degeberga Lackering.    
 
Inkomna synpunkter kan ses i sin helhet i Bilaga 6 – Inkomna synpunkter, och kommunens 
kommentarer finns i Bilaga 5 – Samrådsredogörelse. Det formella samrådet föranledde 
förändringar i skyddsföreskrifterna, att punkt om kartor lagts till informationsplanen för 
Degeberga vattenskyddsområde samt att ett förslag om dagvattenkampanj inkommit.  
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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 150 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) inom ett 
vattenskyddsområde regleras enligt NFS 2021:10. Cisterner i och ovan mark samt 
rörledningar och slangledningar ska ha sekundärt skydd inom vattentäktszon, primär 
zon samt sekundär zon enligt 4 kap. 1§ NFS 2021:10.Informationsskyldighet gäller vid 
installation av cistern samt hantering enligt 3 kap. NFS 2021:10.  
 
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 läckage av petroleumprodukter till grundvatten 
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 läckage av petroleumprodukter till mark förhindras.  

 
Uppställningsplats för fordon i samband med marknadsarrangemang får endast anordnas 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. 

 

 

3 § Bekämpningsmedel 
 
Primär skyddszon  

All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas de av 
Kemikalieinspektionen beslutade undantag enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel samt 
för verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i 
växtskyddsmedelsförordningen.  
 
Från förbudet undantas även hastigt påkommen punktsanering, 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. Från tillståndsplikten undantas de av Kemikalieinspektionen beslutade undantag enligt 
bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel samt för verksamma ämnen som godkänts som ämnen 
med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen. 
 
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 
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(1998:899), dock ska kommunens nämnd för miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje 
sådan åtgärd. 
 

 
Tertiär skyddszon  

All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor. Från tillståndsplikten undantas de av Kemikalieinspektionen beslutade undantag enligt 
bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel samt för verksamma ämnen som godkänts som ämnen 
med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen. 
 
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. 

 
 
Upplysning: 
I övrigt gäller förordning (SFS 2021:229) om ändring i förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen beslutar om, och håller tabeller 
över, verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning av 
växtskyddsmedel enligt ovanstående. 
 

 

 

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.  

 
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.  
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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. 

 
 
 

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 
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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, som medför risk att förorena grundvattnet, från 
hårdgjorda ytor avsedda för uppställning av sammantaget minst 10 fordon eller från väg med 
årsmedeldygntrafik på minst 480 fordon.   

 
Anläggandet av nya ledningar för avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  

 
Sekundär skyddszon  
Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten, som medför risk att förorena grundvattnet, från 
hårdgjorda ytor avsedda för uppställning av sammantaget minst 10 fordon eller från väg med 
årsmedeldygntrafik på minst 480 fordon. 

 
 
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 VA-
systemet. 
 
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.  

 
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.  
 
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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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.  
 
 

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 i 
stället 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. 

 

 

10 § Energianläggningar och vattentäkter  
 

Primär skyddszon  
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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.  

 
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 
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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 2022. Enligt 7 kap 22§ miljöbalken gäller 
föreskrifterna även om 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.  

 
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 
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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 
Enligt NFS 2021:10 ska tillsynsmyndigheten skriftligen informeras innan cisterner för mer än totalt 
150 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) installeras inom ett vattenskyddsområde. 
Tillsynsmyndigheten ska också skriftligen informeras innan mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor 
hanteras i lösa behållare under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod inom 
ett vattenskyddsområdes vattentäkts- primär- eller sekundärzon. Enligt NFS 2021:10 gäller att 
cisterner och lösa behållare ska ha sekundärt skydd inom ett vattenskyddsområdes vattentäkts-, primär 
och sekundärzon.  

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 
§). 
 
BDT-vatten avser avloppsvatten från bad, disk och tvätt.  
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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.  
 
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, 
 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. 
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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).  
 
Sekundärt skydd avser här skydd mot läckage och överfyllnad enligt definitioner i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor (2021:10), såsom dubbelmantling eller invallning, och som uppfyller kraven i 4 kap. 2–3 §§ 
NFS 2021:10. 
 
Spillolja har här samma betydelse som i avfallsförordningen (2020:614) 
 
Större schaktningsarbeten avser här sänkning av markytan inom större område än 150 m2, eller till 
större djup än 1 m. 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.  

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. 
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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 grund-
vattenförorening 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 
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.  
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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. 

Beslut  
Dessa föreskrifter beslutades 2022-XX-XX av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun, § XXX.  
 
 
 

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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ARBETSMATERIAL

Identifierad riskkälla Typ av 
utsläpp

Scenario S* Motivering av sannolikhets-/riskbedömning K** Risk*
**

Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/förslag på ytterligare åtgärder

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 2 Ingen skyddsföreskrift 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. Slitage på vägar och fordon, 
luftföroreningar

Diffus 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 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.

Det bedöms som effektivt att föra en dialog med väghållaren, till exempel om 
vägdagvattenrenande åtgärder inom föreslaget vattenskyddsområde.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 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. 

3 2 11 § Väghållning 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. 

3.2 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.

2 Inga upplag finns registrerade inom föreslaget 
vattenskyddsområde så risken för förorening är 
låg.

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. 

4. Parkering/uppställning av 
fordon

Punktvis 
och diffus

Utsläpp/spill av drivmedel eller 
vid sabotage på uppställda 
fordon kan leda till att t.ex. 
bensin eller olja förorenar yt- 
eller grundvatten.

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. 
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5. Bekämpningsmedel Punktvis 
och diffus

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

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 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. 

6. Växtnäringsämnen 
(spridning och lagring)

Punktvis 
och diffus

Läckage av näringsämnen (nitrat 
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. 

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 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 förbud för 
anläggande av nya gödselanläggningar inom primär skyddszon och anmälningsplikt inom 
sekundär skyddszon. Förbud för lagring direkt på mark föreslås 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.

7. Cisterner 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. 

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 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. 

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. 

8. Upplag av timmer Punktvis 
och diffus

Fenoler och andra 
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 2 5 § Upplag av timmer Upplag för husbehov innebär mindre upplagsstorlek och undantas därför restriktioner. 

Bevattning innebär bildning av lakvatten. Därför förbjuds bevattning av upplag. 
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9. Hushållskemikalier, 
petroleumprodukter i 
hushållen

Punktvis Olycka eller spill vid hantering av 
hushållskemikalier och 
petroleumprodukter

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 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). 

10. Bekämpningsmedel 
(hushållsbruk)

Punktvis 
och diffus

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

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 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. 

11. Fordonstvätt Punktvis 
och diffus

Tvättvatten från fordonstvätt kan 
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 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. 

12. Enskilda 
avloppsanläggningar

Punktvis 
och diffus

Äldre enskilda 
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 2 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 Utsläpp av köldbärarvätska till yt- 
eller grundvatten på grund av 
defekter i anläggningen kan leda 
till föroreningar av vattentäkten. 

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 

3 2 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. 

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

14. Jordvärmeanläggningar Punktvis 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. 

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 2 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.
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15. Enskilda vattenbrunnar Punktvis 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.

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 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. 

16. Upplag av avfall Punktvis 
och diffus

Läckage av miljöfarliga ämnen 
via 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 2 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 
och diffus

Anläggningsarbeten omfattar 
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 2 9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten För att kunna styra undan framtida risker kopplade till anläggningsarbeten föreslås att 
restriktioner införs i skyddsföreskrifterna. 

18. Täktverksamhet Punktvis 
och diffus

De översta skyddande lagren 
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.  

3 2 9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten För att kunna styra undan framtida risker kopplade till täktverksamhet föreslås att restriktioner 
införs i skyddsföreskrifterna. 

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. 

19. Verkstäder Punktvis 
och diffus

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

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.

4 2 8 § Övrig miljöfarlig verksamhet

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Befintlig miljöfarlig verksamhet kontrolleras via tillsyn. 

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. 
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20. Fiskodling Punktvis 
och diffus

Näringsämnen från foder, 
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. 

2 1 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 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.

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. 

4 2 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. 

22. Läckage från 
avloppsledningsnätet

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.

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. 

23. Förorenad mark Punktvis 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.  

4 2 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 – 2021-06-10, med tekniska 
förvaltningens kommentarer. 
 
Minnesanteckningar – Öppet samrådsmöte 15 december 17.30-18.05  
 
Sammanställning: hur föreslaget vattenskyddsområde, skyddsföreskrifterna, och det tekniska 
underlaget har ändrats under remissbehandlingen och samrådsarbetet. 
 
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 
 

 
 
 
  

Kristianstads kommun

Datum: 2022-09-23

Ärende: TN 2020/281

Handling: 2022.9185
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Inkomna synpunkter från det tidiga samrådet 
Nedan presenteras de inkomna synpunkter från det tidiga samrådet för inrättandet av ett 
reviderat vattenskyddsområde för 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 2019-
12-10. För prövning, anmälan och tillsyn inom vattenskyddsområde gäller timavgift.  

Inkomna synpunkter från samrådet 
Myndighetssamråd och samråd med allmänheten genomfördes november 2020 till juni 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. 
I avsnitt 2.2. behandlas råvattenkvaliteten baserat på de analyser som genomförs 
på råvattnet i vattentäkten. 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 riskinventeringen 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 reglera 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 

 
1 Länsstyrelsens karta ”Vatten och klimat”, https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d2372b43847c46a6b3ae89bdd2d8aeac [2021-04-09] 
2 Ibid.  
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saneringsberedskap formuleras om för att utgöra en inskränkning i rätten att 
förfoga över en fastighet.  
 
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 marknader 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 icke-
yrkesmässig 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. Ny lagstiftning från 
oktober 2021, förordning (SFS 2021:229) om ändring i förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel, reglerar även icke-yrkesmässig hantering av 
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bekämpningsmedel. Därför tas regleringen av icke-yrkesmässig hantering av 
bekämpningsmedel bort från skyddsföreskrifterna för Degeberga 
vattenskyddsområde.  
 
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.  
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.  
 
Länsstyrelsen efterfrågar om det finns befintliga gödselanläggningar i den primära 
skyddszonen eftersom dessa regleras i föreskrifterna.  

 
3 Greppa näringen, www.greppa.nu, ”Vad händer med näringen vid stukalagring?”, 2008-04-08.  
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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.  
 
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 
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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.  
 
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.  
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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 
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. 
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 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 
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.  
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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.  
 
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 
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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 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bekräftar värdet av kommunens vattentäkter samt det 
otvetydiga värdet i att skydda dem, och ställer sig därför positiva till att inrätta ett 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter i Degeberga. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden finner zonavgränsningarna rimliga och håller med om att 
vattentäktens sårbarhet och platsspecifika förutsättningar motiverar en tertiär zon. Det 
ses vidare som positivt att syfte och konsekvens av föreskrifter har förtydligats jämfört 
med tidigare processer, och att koppling görs mellan riskbedömning och 
restriktionsnivå. I granskningen av samrådsförslaget har Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens tillsynsroll varit främsta fokus. Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
yttrande innehåller ett antal yrkanden och synpunkter uppdelade på generella 
synpunkter om riskanalys och konsekvensbeskrivning, samt synpunkter på förslaget till 
föreskrifter. Dessa presenteras nedan. 
 
 

 1 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den nya lagstiftning som infördes i 
och med NFS 2021:10 är kraftfull nog att hantera risker kopplade till hantering 
av oljor och brandfarliga vätskor, och att det därmed är en onödig 
dubbelreglering att införa speciallagstiftning. Vidare påpekar nämnden att 
hänvisningen i upplysningsrutan, som under samrådet angav NFS 2017:5, 
behöver ändras till NFS 2021:10. 
Den nya lagstiftningen skärper kraven inom vattenskyddsområden och reglerar 
150 liter istället för 250 liter som var den tidigare gränsen, men har förutom krav 
gällande lagring endast informationsplikt vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor. NFS 2021:10 utgör minimikrav för alla vattenskyddsområden, där 
även sådana vattenskyddsområden med gott naturligt skydd ingår, och är alltså 
inte långtgående nog, eller avsedda för, mer sårbara vattentäkter. De geologiska 
förutsättningarna vid vattentäkten i Degeberga är sådana att vid läckage eller 
större spill är sannolikheten stor för förorening av vattentäkten och hantering av 
stora mängder petroleumprodukter i närheten av vattentäkten utgör en betydande 
risk. Därför menar vi att det behövs förbud mot hantering överstigande en 
sammanlagd volym över 50 liter inom primär skyddszon, men att undantag kan 
göras för den befintliga hanteringen, för vilken tillståndsplikt kan vara tillräckligt, 
samt för vissa former av hantering såsom för uppvärmning. 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  
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vattenskyddsområdet.  
Föreskriften 1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor justeras inom 
den sekundära skyddszonen till att reglera upp till 150 liter för att stämma överens 
med den nya lagstiftningen.  
Upplysningsrutan är ändrad till att hänvisa till NFS 2021:10. 
 

 2 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att paragraf 2 gällande uppställning 
av arbetsfordon är formulerad på ett sätt som möjliggör en alltför snäv tolkning 
av begreppet ”skyddsanordning”. De påpekar att för specifik verksamhet har 
tekniska förvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden enats om att flera 
skyddsåtgärder tillsammans kan utgöra fullgott skydd. De menar att paragrafen 
behöver omformuleras alternativt klargöras i definitionslistan så att begreppet 
inte tolkas för snävt, och att det ska vara tydligt att sedan tidigare träffade 
överenskommelser med verksamhetsutövare beträffande skyddsåtgärder 
uppfyller kraven i föreskrifterna.  
Det är viktigt att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda vattentäkten från 
förorening, och vad som krävs i skyddsanordning och/eller åtgärd av respektive 
verksamhetsutövare för att fylla syftet kan vara olika. En stor lastare i närheten av 
schaktgrop i isälvsavlagring fordrar till exempel andra skyddsåtgärder än en 
åkgräsklippare på svämsediment invid vattendrag. Att definiera ”skyddsanordning” 
för att täcka alla givna verksamheter utan att vara varken för snävt eller för 
långtgående är svårt. Därför, och efter diskussion med Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen, tas begreppet bort och föreskriften omformuleras till att 
läckage av petroleumprodukter till mark inte får ske. Det ges då 
tillsynsmyndigheten utrymme att bestämma erforderliga skyddsåtgärder vid var 
specifik plats, likt de överenskommelser som omnämnts.    
Efter diskussionen förtydligas även ordalydelsen i stycket angående 
marknadsdagar så att den inte ska kunna utläsas till att enskilda bilister behöver 
hålla saneringsberedskap. 
  

 3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att privat användning av kemiska 
bekämpningsmedel inte behöver regleras genom särskilda restriktioner i och 
med att ett nytt nationellt förbud mot viss användning av växtskyddsmedel trätt i 
kraft den 1 oktober 2021. Istället förordas information och kunskapshöjande 
insatser till förmån för att använda alternativ till kemisk bekämpning. 
Föreskriften är ändrad, inskränkningarna beträffande bekämpningsmedel gäller nu 
enbart yrkesmässig hantering. En informationsplan tas fram för Degeberga 
vattenskyddsområde.  
 

 3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den särskilda förteckning om medel 
undantagna från förbudet om hantering, som hänvisas till under föreskriften om 
bekämpningsmedel, bör ersättas med de av Kemikalieinspektionen beslutade 
undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel samt ämnen 
godkända som låg risk enligt artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen. 
Den särskilda förteckning som ursprungligen hänvisas till är framtagen av 
Tekniska förvaltningen och fastställd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden för att 
skydda Kristianstad kommuns vattenskyddsområden. Då de själva anser att deras 
egen förteckning kan ersättas av ovanstående undantag utan att skydd förloras så 
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ändrar vi upplysningen.       
 

 4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar på att föreslaget förbud mot ytterligare 
gödselanläggningar i primär zon ska ersättas med tillståndsplikt. 
Vattentäkten har hög sårbarhet och värde och nitrathalterna är redan förhöjda. 
Även med bästa möjliga teknik är det svårt att undvika läckage eller spill 
någonstans i kedjan vid gödselupplag, och ett upplag innebär alltid en förhöjd risk 
mot vattentäkt även om den är liten. Det ses för närvarande inga direkta behov att 
anlägga nya upplag i primär zon som är tyngre vägande än behovet av skydd av 
vattentäkten. Att anlägga en helt ny gödselanläggning är därmed inte förenligt 
med 2 kap 6 § MB samt 3 kap. 1, 8 §§ MB, och att medge tillstånd skulle därför bli 
svårt att motivera juridiskt även om föreskriften ändras. Förbud slår inte heller mot 
befintliga anläggningar och innebär därför liten eller ingen konsekvens för 
sakägare. Vi menar att det inte finns skäl att lätta på föreskriften, men i 
upplysningen under föreskriften är förtydligat att ersättning av en befintlig 
gödselanläggning med en ny, och att därmed ta den gamla ur drift, här ses som en 
ändring av befintlig anläggning. Detta gäller även vid utökning av 
lagringskapaciteten i befintlig anläggning, under förutsättning att bästa 
tillgängliga teknik används. 
 

 6 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar att förbudet gällande dagvatten i 
paragraf 6 ska förtydligas så att det gäller endast om dagvattnet innebär risk för 
förorening av grundvattnet, då det öppnar upp för tillämpning av tekniska 
lösningar. Vidare påpekas att begreppet ”större vägar” behöver definieras. 
Liksom för gödselanläggningar kan det argumenteras att utsläpp eller infiltration 
av dagvatten från ytor av mänsklig aktivitet som regel medför någon form av risk 
för förorening. Oljeavskiljares funktion är inte perfekt, reningsanordningar fordrar 
underhåll och tillsyn vilken inte kan vara garanterad i var given stund och det finns 
möjligen ämnen och partiklar vars skadliga effekter vi inte tar höjd för ännu 
(såsom varit fallet med mikro- och nanoplaster, PFAS och medicinrester som 
exempel). I primär zon borde risken undvikas helt, men då dagvattenhantering 
redan är och kommer fortsätta vara en nödvändig befintlig verksamhet inom 
området, flytt av befintliga utsläppspunkter skulle kunna medföra större åtgärder 
än vad som är rimligt vägt mot vinsten samt med tanke på att teknik och kunskaper 
förbättras under kommande decennier, ändras föreskriften i enlighet med 
önskemålet och det blir upp till myndigheten att avgöra vad som ”medför risk” i 
framtiden. 
Vi håller med om att begreppet ”större vägar” är svårtolkat, föreskriften 
omformuleras till att ange årsmedeldygnstrafik. I samband med detta ändras även 
formuleringen om parkeringsplats så att det inte kan tolkas till att enskilda 
garageuppfarter omfattas. 
   

 7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar att förbudet mot nedgrävning av 
avfall är en dubbelreglering eftersom det redan är ett otillåtet sätt att hantera 
avfall på utan prövning enligt Miljöbalken. 
Det finns omständigheter vid vilka annan lagstiftning kan få företräde över 
Miljöbalken och nedgrävning kan bli möjlig, exempelvis gällande epizootigrav. En 
bedömning ska dock göras i dessa fall, och syftet är att säkerställa att vattentäkter 
inte ska förorenas och grund- och ytvatten i största möjliga mån inte påverkas. Vi 
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får därför förutsätta att nedgrävning blir förbjuden även vid händelse av prövning 
av sådana undantagsfall. Stycket om nedgrävning tas bort. 
 

 8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att föreslagen anmälningsplikt för U-
verksamhet ska strykas. Nämnden håller med om att det finns miljöfarliga 
verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt och som 
ändå kan utgöra risk för grundvattnet, men förslaget medför att alla 
verksamheter omfattas vare sig de utgör en risk eller ej. Föreskrifterna går då 
längre än nödvändigt och det medför orimligt stora konsekvenser, då 
verksamheter som inte är i behov av tillsyn ändå omfattas av straffsanktionerad 
anmälningsplikt. Majoriteten av de verksamheter som innebär risk för 
grundvattnet och därför är i behov av tillsyn kommer dessutom att fångas upp 
med paragraf 1 och 12 i vilka hantering av miljöfarliga ämnen regleras. 
Ett vattenskyddsområdes föreskrifter ska inte gå längre än att syftet med skyddet 
uppfylls. Att omfatta verksamheter som inte utgör ett hot mot vattentäkten är att 
gå utöver syftet, och om övriga paragrafer kan anses utgöra ett tillräckligt skydd 
mot grundvattenskadlig U-verksamhet får resterande risk betraktas som 
tolererbar. Vi bifaller Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och stryker 
reglering av U-verksamhet från föreskrifterna.  
 

 I definitionen av ”större schaktningsarbete” anger föreskrifterna att man avser 
yta större än för grundläggning av enskild villa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
påpekar att risker med schaktning inte bara är kopplat till den ytmässiga 
utbredningen utan också till schaktdjupet vilket bör tilläggas i definitionen. 
Vi håller med om att riskerna vid schaktning också är djupberoende. Vilken area 
som ”enskild villa” kan omfatta är också tolkningsbart och föränderligt. Tekniska 
förvaltningen förtydligar därför definitionen ”större schaktningsarbete” med 
specifika måttangivelser av area och djup baserade på vanligast förekommande 
småhus och akviferens känslighet.  
 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar därutöver att en informationsplan tas 
fram för att kunskapen om vattenskyddsområdet ska hållas levande över tid, 
samt att samt att goda erfarenheter från arbetet med vattenskyddsområden ska 
dokumenteras och tillämpas som riktlinjer.  
Tekniska förvaltningen håller med om att information är en nyckelåtgärd för att 
vattenskyddet ska bli effektivt. Arbetet med att utveckla informationsspridningen 
och kommunikationen om vattenskyddsområden är påbörjat i samarbete med 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En informationsplan för Degeberga 
vattenskyddsområde kommer att tas fram i samband med arbetet med att inrätta 
vattenskyddsområdet. 
 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen bifaller förslaget till reviderat vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter i Degeberga.  

Trafikverket  
Trafikverket påpekar att vägarna 1616 och 1617, båda under statligt väghållarskap, 
berörs av vattenskyddsområdet.  
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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 
Trafikverket så har de förtydligat att på vägsidan får inte Trafikverket använda 
några kemiska bekämpningsmedel förutom mot Björnloka. 
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 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.  
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. 
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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 minskas 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.  
 
Skogsstyrelsen vill också påpeka vikten av att det beslutade vattenskyddsområdets GIS-
skikt blir en del av det nationella GIS-skiktet med vattenskyddsområden.  
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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 
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 
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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 reglera 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 
samråd med kommunen och påpekar också att det i nuläget är svårt att kommentera om 
framtida kompensation för vidtagna åtgärder.  
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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 
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. 
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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 reglera 
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.  

Inkomna synpunkter från fastighetsägare 

Inom ramen för detta samråd har frågor om hur föreskrifterna påverkar enskilda fastigheter 
inkommit och dessa har besvarats och diskuterats med berörd fastighetsägare genom 
telefonsamtal.  

Ett fåtal synpunkter har kommit in från fastighetsägare, dessa diskuteras nedan. 
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Inkommen synpunkt 1 

Synpunkten kom med ett förslag om att Kristianstads kommun ska genomföra en kampanj 
liknande VA Syds kampanj om att ta hand om regnvatten i regntunnor lokalt på fastigheter.  

Detta förslag skickades vidare till VA-avdelningens utredningsingenjör för dagvatten.   

Inkommen synpunkt 2 
Synpunkten kom med ett förslag om att kommunen ska göra iordning platser avsedda för tvätt 
av bilar. Alla har inte tillgång till en gräsmatta att tvätta bilen på och att köra längre sträckor 
för att tvätta bilen innebär en miljöbelastning.  
 
De föreslagna skyddsföreskrifterna gäller endast för arbetsfordon. Kommunen kan inte 
konkurrera med privata bolag som erbjuder denna tjänst. Genom planering av övriga 
ärenden går det att undvika att köra en längre sträcka endast för att tvätta bilen. Enligt 
miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten och om tvättvattnet rinner till en 
dagvattenbrunn är det just det som sker eftersom dagvattenbrunnar inte är kopplade till ett 
reningsverk. Kristianstads kommun har mer information om biltvätt på hemsidan: Bilen - 
Kristianstads kommun.  

Inkommen synpunkt 3 

Synpunkter tar upp att kartan i vissa delar är väldigt otydlig, även vid förstoring. 
 
I vissa delar av det föreslagna skyddsområdet ligger fastigheterna väldigt tät och detta har 
inneburit att kartan blir svårläst i vissa fall. Detta är en synpunkt vi tar med oss i 
kommande arbete. 

Inkommen synpunkt 4 

Synpunkten tar upp salt som dammbindningsmedel på grusvägarna inom den primära 
skyddszonen, att det kan vara ett problem för vattentäkten men att det samtidigt blir 
stora problem för de boende invid grusvägarna om inte dammbindningsmedel används. 
Asfaltering tas upp som ett dyrt alternativ.  
 
Föreskriften som hanterar salt som halkbekämpning har förtydligats och inkluderar även 
salt som dammbindningsmedel. Detta eftersom det är själva spridningen av salt inom 
området och inte en specifik användning som kan ha en negativ effekt på vattentäkten. 
Även andra inkomna synpunkter i samband med samrådet har påpekat behovet att 
förtydliga detta.  
 
Inom den primära skyddszonen finns det grusvägar som omfattas av tillståndsplikten för 
att sprida vägsalt. Detta inkluderar salt som sprids som dammbindningsmedel. På vägar 
med kommunal väghållning inom den primära skyddszonen används kalciumklorid 
utspätt i vatten för dammbindning. Detta kommer att omfattas av tillståndsplikten och 
innebär att även kommunen kommer att behöva söka tillstånd för att sprida salt.  

Inkommen synpunkt 5 

Synpunkten påpekar att den nyanlagda avloppsanläggningen tillhörande fastigheten har 
anlagts och godkänts enligt tillstånd 2018–2019, efter att kommunen själva 
rekommenderat enskild avloppsanläggning snarare än att ansluta till reningsverket. 
Skribenten förutsätter att inrättandet av ett nytt vattenskyddsområde i Degeberga inte 
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ska medföra att den nyanlagda avloppsanläggningen behöver ändras under de 20–25 år 
under vilka den beräknas hålla godkänd standard. Det noteras också att 
vattenförsörjningen består i enskilt vatten, som testas vart tredje år.  
 
Fastigheten i fråga befinner sig inom den sekundära skyddszonen och där fastställs inga 
föreskrifter som begränsar enskilt avlopp.  
Om en ny brunn skulle behövas för den enskilda vattenförsörjningen så är det ett tillstånd 
från miljönämnden som krävs. 
Det är en mycket god praktik att regelbundet testa sitt vatten, vilket alla med enskild 
vattenförsörjning borde göra. Vi rekommenderar att man följer upp resultaten och noterar 
trender i stigande eller sjunkande halter över åren.  

Mötesanteckningar – Öppet samrådsmöte 

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 

  

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?  
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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 tittat 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 
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 miljö- 
och 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 
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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 

 
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 
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• 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.  

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  
Under samrådet inkom synpunkter som kommunen bemött i denna samrådsredogörelse varav 
en synpunkt lett till att förslag om att hålla kampanj skickades vidare till VA-avdelningens 
utredningsingenjör för dagvatten, och en synpunkt lett till att presentationen av kartor setts 
över och inkluderas i informationsplanen för Degeberga vattenskyddsområde.   

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. 
Exempelvis har förekommande dubbelregleringar åtgärdats genom att de föreslagna 
skyddsföreskrifterna har justerats för att inte omfatta samma reglering som annan befintlig 
lagstiftning. Andra ändringar inkluderar förmildring av inskränkningar i några föreskrifter 
med effekten att mer ansvar läggs på prövnings- och tillsynsmyndigheter, justering av 
omfattning i föreskrift, samt ändringar i upplysningar om undantag från skyddsföreskrifterna. 

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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PM Mötesanteckningar 

Samrådsmöte Degeberga vattenskydds-
område 

Närvarande: 
Anna Bryllert (miljö- och hälsoskyddsavdelningen) 

 (Bil & Maskin Degeberga AB, Mekonomen) 
Emma Anderberg (VA-avdelningen) 

 (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 vatten-
skyddsområde samt för förutsättningar för kommunens vattentäkt och 
kommunens arbete med vattenskyddsområden.  

Skyddsföreskrifterna diskuterades med fokus på möjlig påverkan på De-
geberga 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 brand-
farlig. Osäkert om motoroljan är miljöfarlig. Ny tank för spilloljan instal-
lerades 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 ini-
från, 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 oljeabsorbe-
rande duk eller medel. Oljeavskiljaren är ny och är kopplad till kommu-
nalt 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 upp-
ställda 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. Oljeab-
sorberande 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 verk-
samheten, vilket enligt de föreslagna föreskrifterna kommer att kräva an-
mälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Det är endast snö från den 
egna fastigheten som deponeras inom fastigheten på grund av att snöröj-
ning 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 entre-
prenör, 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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2021-02-09  

C4 Teknik 
VA-avdelningen 
Emma Anderberg 

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

 
 
 
TN 2020/281 

PM Mötesanteckningar 

Samrådsmöte Degeberga vattenskydds-
område 

Närvarande: 
Anna Bryllert (miljö- och hälsoskyddsavdelningen) 

 (Degeberga Grus och Schakt AB) 
Emma Anderberg (VA-avdelningen) 

 (Degeberga Grus och Schakt AB) 
 (Degeberga Grus och Schakt AB) 

 (Degeberga Grus och Schakt AB) 

Plats: 

Rådhus Skåne, rum 105 

Tid: 

2021-02-08 10.00-12.00 

Noteringar: 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda av deltagarna.  

Emma redogjorde kort för syftet med revideringen av Degebergas vatten-
skyddsområde samt för förutsättningar för kommunens vattentäkt och 
kommunens arbete med vattenskyddsområden.  

Skyddsföreskrifterna diskuterades med fokus på möjlig påverkan på De-
geberga Grus och Schakts verksamhet. Verksamheten sker på tre fastig-
heter inom den föreslagna sekundära skyddszonen; Degeberga 15:12 
(upplag), Degeberga 15:14 (täkt) och Degeberga 25:26 (verkstad, upp-
ställning mm.).   

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Verksamheten hanterar stora mängder petroleumprodukter, idag cirka 
16 000 liter, på fastigheten Degeberga 25:26. Diesel, motorolja, hydraul-
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olja, AdBlue och små mängder universalsmörjmedel hanteras. Ingen in-
vallning finns, eftersom det idag inte finns några krav på detta. Diesel 
förvaras utomhus i dubbelmantlad plastad tank. Tankning sker i anslut-
ning till cisterner på en upphöjd grusbädd. Cisternerna är ovan mark.  

I förslaget på skyddsföreskrifter gäller tillståndsplikt för hantering av mer 
än 250 liter. Detta skulle då gälla för hanteringen av petroleumprodukter 
i verksamheten. Tillståndsansökan skickas in till miljö- och hälsoskydds-
avdelningen som sedan remitterar till tekniska förvaltningen. Beslutet 
kan förenas med villkor. Naturskyddsverkets föreskrifter NFS 2017:5 
gäller inom vattenskyddsområde. Dessa, tillsammans med remissvers-
ionen för de nya föreskrifterna som är på gång kan ge indikation på vilka 
villkor som kan bli aktuella när vattenskyddsområdet är fastställt och fö-
reskrifterna träder i kraft.  

2 § Arbetsfordon 

Uppställning av arbetsfordon (ex. grävmaskiner, hjullastare) förekommer 
på Degeberga 25:26. Totalt har verksamheten cirka 50 arbetsfordon, 
varav cirka 30 står på Degeberga 25:26, det är ett ständigt omlopp av ma-
skiner på fastigheten. 2000 m2 uppställningsyta är under tak, delvis på 
grus och delvis på betong. En del maskiner ställs upp utomhus, på grus. 
Saneringsberedskap med absorberande medel finns.  

Degeberga Grus och Schakt vill ha tydliga krav från kommunen på vad 
som kommer att gälla inom vattenskyddsområdet. Normalt ska verksam-
hetsutövaren presentera en lösning till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen men självklart kan diskussioner pågå även innan vattenskyddsom-
rådet fastställs och skyddsföreskrifterna träder i kraft.  

Verksamheten tvättar idag arbetsfordon på grusad yta. De har funderat på 
en alternativ lösning och vill veta vilka krav kommunen har. Anna mailar 
över kontaktuppgifter till Suzanne Hayling som länge jobbat med frågor 
kring fordonstvätt och drivmedelshantering. Suzanne kommer dessutom 
att ha tillsyn på verksamheten framöver.  

5 § Upplag av timmer 

Precis utanför täktområdet, på Degeberga 15:14, förvaras grenar och top-
par. Dessa flisas på plats, direkt in i lastbil och transporteras bort. Upp-
lagsplatsen är permanent men materialet omsätts. Det är inget material 
som ligger över längre tid och bryts ner och lakar på platsen. Mängden 
grenar och toppar varierar, likaså hur länge materialet ligger i upplaget. 
Upplaget bevattnas inte och det är långt ner till grundvattennivån i områ-
det.  

Som föreskriften är formulerad i nuläget är det otydligt vad som gäller 
för denna typ av upplag. Föreskriften är formulerad med tanke på större 
upplag av timmer i samband med skogsbruk. Föreskriften måste förtydli-
gas och risken med upplag liknande det som sker vid täkten måste analy-
seras och inkluderas i riskanalysen.  
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Gränsen för den sekundära skyddszonen är dragen med hänsyn till hur 
lång grundvattnet kan transporteras på ett år.  

7 § Hantering av avfall och snö 

Verksamheten har upplag av massor på Degeberga 15:12. Det är främst 
nytt bergmaterial och krossprodukter men lite betong finns också. Upplag 
av matjord kan också förekomma, i mindre mängder, från till exempel 
trädgårdar. Verksamheten erbjuder ingen masshantering.  

I föreslagen föreskrift finns undantag mot förbud om det är rena jordmas-
sor. Kontroll av att massorna är rena kan behövas om det är osäkert. Na-
turvårdsverket har riktvärden för känslig markanvändning som kan an-
vändas för att definiera rena massor.  

Inget upplag av snö förekommer på fastigheterna.  

8 § Övrig miljöfarlig verksamhet 

Inte aktuellt för dessa fastigheter.  

9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

Verksamheten har en befintlig täkt på Degeberga 15:14. Tillståndet har 
gått ur men det finns mer material att ta från täkten. Eventuellt kommer 
det bli aktuellt att söka nya tillstånd i framtiden.  

Som föreskriften är formulerad riktar den sig till nyetablering av täkt-
verksamhet, inte till att hindra befintligt verksamhet. Eftersom tillståndet 
har gått ut, dubbelkollar Anna att det vid eventuella nya tillstånd i framti-
den inte kommer att bli problem på grund av föreskriften.  

10 § Energianläggningar och vattentäkter 

Idag värms fastigheterna upp av luft/vatten- pump, och el.  

Föreslagen föreskrift innebär tillståndskrav för energiborrningar i den se-
kundära skyddszonen. Ett tillstånd kan bli förenat med krav, t.ex. krav på 
en längre infästning i berget för en bergvärmeanläggning, så att risken för 
förorening av de övre jordlagren minskar.  

11 § Transport av farligt gods 

Föreskriften kommer att tas bort i sin nuvarande form.  

Företaget transporterar farligt gods åt kunder, direkt från kund till god-
känd mottagare. Ingen mellanlagring/omlastning sker i verksamheten.  

12 § Väghållning 

Verksamheten hanterar salt för halkbekämpning (externt) och dammbind-
ning (internt). Saltet förvaras i säckar under tak.  

Föreskriften måste förtydligas för att inkludera även salt för dammbind-
ning. Även upplag måste förtydligas i föreskriften.  
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Det är fastighetsägaren eller den särskilda rättighetsinnehavaren som är 
ansvarig för att rätt tillstånd finns. Det kan finnas med i kontrakt att utö-
varen ska skicka in tillståndsansökningar och anmälningar.  

Övrigt  

Kostnaden för att söka tillstånd baseras på en timavgift, i dagsläget 790 
SEK/timme. Det är ett politiskt beslut att verksamheterna ska bära kost-
naden för tillstånd. Om en verksamhet omfattas av många paragrafer kan 
prövningarna samordnas.  

När det gäller tillstånd för åtgärder som ska göras varje år, t.ex. saltning, 
uppmuntras verksamheterna att söka för flera år i taget för att minska 
kostnaderna.  

Gällande tillståndskrav för hantering av petroleumprodukter, så bör ett 
sådant tillstånd gälla tills det sker en förändring i hanteringen.  

Speciallagstiftning, exempelvis vattenskyddsföreskrifter, gäller före ge-
nerell lagstiftning.  

En övergångsperiod för föreskrifterna föreslås om två år efter det datum 
som föreskrifterna träder i kraft. Inom dessa två år ska då t.ex. tillstånds-
ansökningar och anmälningar vara inlämnade till miljö- och hälsoskydds-
avdelningen och säkerhetsåtgärder vara genomförda.   

För Degeberga Grus och Schakt är det viktigt med tydlighet, ansvar, tider 
och kompensation. Verksamheten inser att de på ett antal punkter kom-
mer behöva vidta åtgärder för att förhålla sig till skyddsföreskrifterna. De 
vill göra rätt från början och kunna planera för framtida verksamhet. Lö-
pande diskussioner med miljö- och hälsoskyddsavdelningen redan innan 
vattenskyddsområdet är fastställt är en bra idé.  

Kommunfullmäktige har antagit en policy för ersättningsprinciper i sam-
band med inrättande av vattenskyddsområden. Degeberga Grus och 
Schakt har fått kontaktuppgifter till mark- och exploateringskontoret för 
frågor om ersättning. Exempelvis togs frågan upp om grenar och toppar 
kan förvaras på ett alternativt upplag på kommunal mark i närheten som 
ligger utanför den sekundära skyddszonen.  

Den stora frågan för verksamheten gäller uppställningsplatsen för arbets-
maskiner. Krav på skydd för detta kan bli kostsamt. Även en framtida 
tvättplatta kan innebära kostnader.  kommer att genom-
föra tillsyn på verksamheten. En möjlig, och bra, väg framåt är att ha dis-
kussioner med henne angående olika tekniska lösningar.  

Det kommer att finnas ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på 
det färdiga förslaget efter att förslaget eventuellt omarbetats med hänsyn 
till inkomna synpunkter.  

Skriftligt yttrande  

Degeberga Grus och Schakt AB skickar inte in ett skriftligt yttrande i 
ärendet i detta samråd. De vill istället ha möjlighet att komplettera dessa 
mötesanteckningar. Dessa mötesanteckningar kommer att inkluderas i 
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samrådsredogörelsen och Degebergas Grus och Schakts kompletteringar 
kommer att bifogas som en bilaga till mötesanteckningarna.  

Sista dag för komplettering är den 10 mars 2021.  
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C4 Teknik 
VA-avdelningen 
Emma Anderberg 

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

 
 
 
TN 2020/281 

PM Mötesanteckningar 

Samrådsmöte Degeberga vattenskydds-
område 

Närvarande: 
Anna Bryllert (miljö- och hälsoskyddsavdelningen) 
Emma Anderberg (VA-avdelningen) 

 (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 vatten-
skyddsområde samt för förutsättningar för kommunens vattentäkt och 
kommunens arbete med vattenskyddsområden.  

Skyddsföreskrifterna diskuterades med fokus på möjlig påverkan på De-
geberga Lackerings verksamhet. Verksamheten har varit igång mer än 20 
år och sker på Degeberga 94:5.  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 verk-
samheten. Tidigare användes 200-litersfat med lösningsmedel men nu 
köps lösningsmedel in i 20-liters dunkar och  kan planera för att be-
gränsa antalet dunkar under ett och samma tillfälle till två.  

Verksamheten hanterar färg och cirka 1000 liter behövs för att verksam-
heten ska fungerar. vill helst inte heller vara begränsad till 1000 li-
ter. 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 absor-
beringsmaterial finns. Färgen förvaras i sina behållare, oftast 10-litershin-
kar 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 uppsam-
ling och minskar risken för spridning till grundvattnet.  

Verksamheten utför trälackering. Färgen blandas med lösningsmedel för 
att möjliggöra sprutlackering. Sprutorna rengörs i ett slutet diskmaskins-
system 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 trans-
port av farligt avfall krävs anmälan till Länsstyrelsen om mängden farligt 
avfall understiger 100 liter eller kg, annars krävs tillstånd. Det finns en e-
tjänst 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 li-
ter 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 ab-
sorberingsmaterial 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 metall-
skrot. 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 miljö-
farlig verksamhet som innebär risk för förorening av grundvattnet. Detta 
kan sänka värdet på mark, även den han nyligen köpt av kommu-
nen. Föreskriften omfattar idag alla miljöfarliga verksamheter som kan 
innebära en risk för förorening av grundvattnet, även de som inte är an-
mälningspliktiga enligt miljöbalken.  

Föreskriften måste förtydligas avseende pågående verksamhet som utvid-
gas. 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 verksam-
heter. Då fångas alla verksamheterna upp och miljö- och hälsoskyddsav-
delningen kan göra bedömningar.  

11 § Transport av farligt gods 

Föreskriften kommer att tas bort i sin nuvarande form.  

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 före-
kommer 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  
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Degeberga Lackering vill ha möjlighet att komplettera dessa mötesan-
teckningar. Dessa mötesanteckningar kommer att inkluderas i samrådsre-
dogörelsen och Degeberga Lackerings kompletteringar kommer att bifo-
gas som en bilaga till mötesanteckningarna.  

Sista dag för komplettering är den 10 mars 2021.  
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Kommunledningskontoret

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Marie Thiman

044-135168
marie.thiman@)kristianstad.se

Tekniska förvaltningen

VA-avdelningen
291 80 Kristianstad

KRISTIANST.B.DS K3iull\iUixl
Tekrliska förvaltningen

2Q2n -03

Änr

Degeberga vattenskyddsområde
Kommunledningskontoret har tagit del av det tidiga förslaget till föreskrif-
ter för Degeberga vattenskyddsområde i Kristianstads 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

IG'istianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 l Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se kommun@kristianstad.se
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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 inom planerat utökat vattenskyddsområde och
kommer därmed att driftsmässigt påverkas .

Oftast är det inga problem tidsmässigt . 6 mån , med upplag av grovt timmer , massaved . graf

Samråd/tillstånd att förlänga denna tidsperiod bör vara för markägaren kostnadsneutralt
dvs 0 kr

mm

Samma sak gäller då mängden virke/graf diskuteras vilken mängd kräver tillstånd och även doha
samråd/tillstånd bör vara kostnadsneutralt för markägaren dvs O kr. Tillstånd/samråd skall
hanteras i rimlig tid för att minimera påverkan hos markägaren.

Med vänlig hälsning
AB WIDTSKÖFLE

VD

Telefon: +46(0)44 35 30 28
Bankgiro: 657-7068
E-post: cgs@widtskoflggb:$g
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
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Kontaktperson 

Vattenenheten
Anette Mellström
010-2241598
vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se

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

      

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

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

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

Yttrande över 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. 
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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.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Handläggare  Kristianstads kommun 

VA-avdelningen, tekniska förvaltningen 

tekniskaforvaltingen@kristianstad.se 
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 

 

 

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.  

 

 
    

Mattias Gustafsson 
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Från: VA-avdelningen
Skickat: den 27 januari 2021 09:52
Till: Emma Anderberg
Ämne: 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 :  
fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla 
Kontaktuppgifter :  
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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Från: Anders Pålsson
Skickat: den 26 januari 2021 17:52
Till: Emma Anderberg
Ämne: 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 
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-01-27

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 11

Yttrande - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
i Degeberga

Änr MHN VATTE.2020.4492

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-01-17.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat vattenskyddsområde med

tillhörande skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Degeberga. Förslaget har

skickats ut på myndighetssamråd och på remiss till sakägare och därefter reviderats utifrån

inkomna synpunkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

det reviderade förslaget till skyddsföreskrifter, daterat 2021-04-07. Miljö- och

hälsoskyddsavdelningen har haft underhandskontakt med tekniska förvaltningen och känner

till att förslaget till skyddsföreskrifter har bearbetats ytterligare sedan dess och att det finns

en arbetsversion där några av punkterna i detta yttrandet redan har beaktas.

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

hälsoskyddsavdelningen ställer sig därför positiv till att inrätta ett vattenskyddsområde med

tillhörande skyddsföreskrifter i Degeberga. Granskningen av förslaget har i första hand gjorts

utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsroll där möjligheten att fullgöra vår

tillsynsuppgift och att tillse att syftet med vattenskyddsområdet uppnås utan

dubbelregleringar har varit i fokus. Granskningen har resulterat i ett antal yrkanden.
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-01-17.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningens reviderade förslag till skyddsföreskrifter 2021-04-07 (bil.)

Tekniska nämndens förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt tekniskt underlag

daterat 2020-06-15 (https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-

avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/)



1 (7)
TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-17 VATTE.2020.4492

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se   

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

Yttrande - förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter i Degeberga
Dnr VATTE.2020.4492
TN ärn. 2020/281

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

1. Formuleringen i paragraf 2 gällande uppställning av arbetsfordon kan tolkas som
ett krav på spilltråg eller liknande skyddsanordning. I diskussionen kring en
specifik verksamhet har tekniska förvaltningen och miljö- och hälsoskydds-
avdelningen enats om att flera skyddsåtgärder tillsammans kan utgöra ett fullgott
skydd. Dessa skyddsåtgärder inbegriper utplacering av beredskapsstationer på
relevanta platser, förstärkt skalskydd för att minska risken för stöld och interna
rutiner för regelbunden rondering och kontroll av uppställda fordon. Paragrafen
behöver omformuleras alternativt klargöras i definitionslistan så att begreppet
skyddsanordning inte riskerar att tolkas för snävt.

2. Privat användning av kemiska bekämpningsmedel behöver inte regleras genom
särskilda restriktioner med hänvisning till det nya nationella förbudet mot
viss användning av växtskyddsmedel som trädde i kraft 1 oktober 2021.

3. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna
förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas
med de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS
2008:3 om bekämpningsmedel.

4. Föreslaget förbud mot ytterligare gödselanläggningar i primär zon ska ersättas
med tillståndsplikt.

5. Förbudet mot nedgrävning av avfall är en dubbelreglering eftersom det inte är ett
tillåtet sätt att hantera avfall på utan prövning enligt miljöbalken.

6. Paragraf 6 "avledning av avlopps- och dagvatten" behöver förtydligas avseende att
förbudet mot att släppa ut/infiltrera dagvatten från parkeringsplatser och större
vägar gäller om vattnet innebär en risk för förorening av grundvattnet. Begreppet
större vägar behöver definieras.

7. Föreslagen anmälningsplikt för u-verksamheter ska strykas.
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Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om
vattenskyddsområdet hålls levande över tid.

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

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Degeberga. Förslaget har
skickats ut på myndighetssamråd och på remiss till sakägare och därefter reviderats
utifrån inkomna synpunkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att
yttra sig över det reviderade förslaget till skyddsföreskrifter, daterat 2021-04-07. Miljö-
och hälsoskyddsavdelningen har haft underhandskontakt med tekniska förvaltningen och
känner till att förslaget till skyddsföreskrifter har bearbetats ytterligare sedan dess och att
det finns en arbetsversion där några av punkterna i detta yttrandet redan har beaktas.

Värdet av våra vattentäkter och behovet av att skydda dem är otvetydigt. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen ställer sig därför positiv till att inrätta ett vattenskyddsområde
med tillhörande skyddsföreskrifter i Degeberga. Granskningen av förslaget har i första
hand gjorts utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsroll där möjligheten att
fullgöra vår tillsynsuppgift och att tillse att syftet med vattenskyddsområdet uppnås utan
dubbelregleringar har varit i fokus. Granskningen har resulterat i ett antal yrkanden.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Tekniska förvaltningens reviderade förslag till skyddsföreskrifter 2021-04-07 (bil.)
Tekniska nämndens förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt tekniskt
underlag daterat 2020-06-15 (https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-
miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/)

Ärendet

Bakgrund

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

Vattentäkten, som försörjer större delen av Degeberga samhälle med dricksvatten, utgörs
av två brunnar, 11 respektive 13 meter djupa. Brunnarna är s k grusfilterbrunnar som tar
vatten från en stor, sammanhängande isälvsavlagring som benämns Hörrödsåsen.
Isälvsavlagringen är en öppen akvifer. Det innebär att regnvatten och annat vatten som
infiltrerar markytan rinner rakt ner till akviferen. Detta gör, per definition, öppna akviferer
till sårbara system ur föroreningssynpunkt.

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/
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Området som den kommunala vattentäkten ligger inom är dessutom ett inströmnings-
område där grundvattenströmningen har en nedåtriktad gradient. Sammantaget bedöms
vattentäkten därför vara mycket sårbar för föroreningar.

1979 inrättades det befintliga vattenskyddsområdet. Området utformades, som då
brukligt, med vattentäkten centralt placerad. Sedan dess har det tillkommit underlag,
mycket tack vare Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) karteringar, vilka har
resulterat i jord- och berggrundskartor samt en hydrogeologisk karta.

Förslag till vattenskyddsområde

Skyddsområdet föreslås vara indelat i tre zoner - primär, sekundär och tertiär. Den primära
skyddszonen är den närmast vattentäkten och den som är mest sårbar. Avgränsningen av
den primära skyddszonen baseras i första hand på hur långt grundvattnet beräknas
strömma på 100 dagar. För beräkningen har både teoretiska värden och faktiska
(uppmätta) värden använts. Utöver uppehållstid har hänsyn tagits till influensområdets
utbredning, grundvattendelare och övergångar mellan sand och morän. Enligt det tekniska
underlaget har även identifierade riskkällor haft betydelse för avgränsningen.

För den sekundära zonen används en uppehållstid på ett år som utgångspunkt för
avgränsningen. Även här har hänsyn tagits till grundvattendelare och övergångar till jordar
med lägre strömningshastighet.

Den tertiära zonens avgränsning är i första hand gjord utifrån sandavlagringens
utbredning. Ca 2 km sydväst om vattentäkten smalnar avlagringen av betydligt.
Huvuddelen av grundvattnet som försörjer vattentäkten bedöms bildas norr om
avsmalningen och gränsen för den tertiära zonen har följaktligen dragits här.

Markanvändningen inom föreslaget vattenskyddsområde är till största delen
bostadsbebyggelse inom primär zon. Inom sekundär och tertiär zon finns det skogsmark,
öppen mark, som till stor del nyttjas som betesmark, och åkermark. Enligt det tekniska
underlaget rör det sig om ca 2 ha mark, fördelat på tre åkrar, i sekundär zon och ca 30 ha
åkermark i tertiär zon. I samband med ett examensarbete som gjordes på miljö- och
hälsoskyddsavdelningen under våren 2020 har markägare med mer än 2 ha åkermark
inom det föreslagna skyddsområdet kontaktas. Av 18 kontakter uppgav 5 att de hade skog
på sin mark, 3 att de hade djurhållning/bete, 5 att de odlade vall och 1 spannmål. Övriga 4
fastighetsägare hade en markanvändning som inte var lantbruks- eller skogsbruks-
relaterad. Tre av de kontaktade verksamhetsutövarna uppgav att de använde kemiska
bekämpningsmedel. Två av dessa var skogsägare som använde ett naturligt baserat medel
mot hjortdjur.

Identifierade miljöfarliga verksamheter inom föreslaget vattenskyddsområde är en
fordonsverkstad och en lackeringsfirma i primär zon samt en verksamhet som
kategoriseras i branschen fordonsservice/drivmedelshantering i sekundär zon. I utkanten
av sekundär zon finns en grustäkt vars tillstånd har löpt ut.

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslaget till skyddsföreskrifter består av fjorton paragrafer som syftar till att reglera
befintliga och framtida risker så att de inte utgör ett hot mot dricksvattenförsörjningen.
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Upplägg och utformning av föreskrifterna liknar de som fastställdes för Linderöd
vattenskyddsområde 2013 och Rickarum vattenskyddsområde 2015. Några skillnader
belyses nedan.

· Det finns ingen paragraf som gäller vattentäktszonen eftersom någon sådan inte
finns. Inte heller finns några hänvisningar till vattentäkten. Havs- och
vattenmyndigheten rekommenderar att det av säkerhetsskäl inte märks ut var
vattentäkterna finns.

· Föreskrifterna har generellt sett förtydligats och omformulerats så att det
uttrycker inskränkningar i markanvändningen och inte krav på aktiva åtgärder.

· Vattenskyddet tillgodoses i större utsträckning genom grundläggande lagstiftning
så att dubbelreglering undviks.

Yttrande

De tidigare allmänna råden om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) upphävdes i januari
2020 och handboken om vattenskyddsområden (2010:5) har under 2021 ersatts av en ny
vägledning från Havs- och vattenmyndigheten (Vägledning om inrättande och förvaltning
av vattenskyddsområden, 2021:4).

I vägledningen från 2021 ger HaV inga instruktioner för hur avgränsningen av ett
skyddsområde ska göras, förutom att den ska bygga på ett riskbaserat resonemang. När
det gäller grundvattentäkter har vattenskyddsområdets sekundära zon vanligen
avgränsats till en uppehållstid på 1 år och primär skyddszon har avgränsats utifrån 100
dagars uppehållstid. HaV betonar att uppehållstid i mark är en betydelsefull faktor att
beakta vid utredning av vattenskyddsområde och miljö- och hälsoskyddsavdelningen
anser att det även fortsättningsvis kan vara rimligt att ha 100 dagar respektive 1 års
uppehållstid som utgångspunkt.

I Degeberga har tekniska förvaltningen även förslagit en tertiär skyddszon. Enligt HaV ska
det alltid övervägas om det räcker med en skyddszon för att uppnå syftet med
vattenskyddsområdet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser därför en anledning att
kommentera förslaget i detta avseende. Den föreslagna tertiära skyddszonen täcker in ett
område uppströms gränsen för ett års uppehållstid (d v s den yttre gränsen för sekundär
zon). Området, som inbegriper delar av isälvsavlagringen, kännetecknas av stor
grundvattenbildning och hög strömningshastighet. Vattentäktens sårbarhet och
avsaknaden av naturligt skydd mot föroreningar är platsspecifika förutsättningar som
motiverar att en tertiär skyddszon kan behöva inrättas för att säkerställa syftet med
skyddet. I övrigt menar miljö- och hälsoskyddsavdelningen att det i första hand är
expertmyndigheten SGU som bör yttra sig i frågan om avgränsning.

Skyddsföreskrifternas syfte är att komplettera och, vid behov skärpa, den grundläggande
miljölagstiftningen. Föreskrifterna ska vara förankrade i en riskbedömning och motiverade
utifrån de risker som har identifierats.

I tidigare samrådsprocesser gällande vattenskyddsområden har miljö- och
hälsoskyddsnämnden lyft fram behovet av att tydliggöra syftetmed föreskrifterna och
konsekvenserna av dessa. Syftet handlar just om att klargöra kopplingen mellan
skyddsföreskrifterna och de riskkällor de avser att reglera och konsekvenser handlar om
att beskriva vilka effekter vattenskyddsområdet får för boende och verksamma.

I underlaget för Degeberga vattenskyddsområde finns både en riskanalys (bilaga 3) och en
konsekvensbeskrivning (tekniskt underlag). I riskanalysen har riskkällor identifierats och
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en bedömning av risknivå gjorts efter sammanvägning av sannolikhet och konsekvens.
Vidare kopplas förslag på föreskrifter till de risker som är i behov av att reduceras och som
är möjliga att hantera genom skyddsföreskrifter. Vissa risker hanteras bättre på andra sätt.
Kopplingen mellan riskbedömningen/värderingen och restriktionsnivå i föreskrifterna
och är avgörande för såväl legitimiteten som för förståelsen och, i förlängningen,
efterlevnaden av föreskrifterna.

Konsekvensbeskrivningen i det tekniska underlaget är tämligen generell och beskriver inte
hur effekterna på gårds-/verksamhetsnivå ser ut. Det är ett medvetet val av tekniska
nämnden att inte gå in på ekonomiska konsekvenser för enskilda eftersom prövning och
fastställande av sådana konsekvenser och ersättningsanspråk kan komma att ske i
mark- och miljödomstol. För att kunna göra en avvägning mellan det allmänna intresset
av att skydda dricksvattentäkten och enskilda intressen anser dock miljö- och
hälsoskyddsavdelningen att konsekvensbeskrivningen måste göras på högre detaljnivå. De
riktade samrådsmöten som har hållits med verksamhetsutövare i föreslagen primär och
sekundär skyddszon har varit mycket givande och något att ta med sig i det fortsatta
arbetet med vattenskyddsområden.

Utöver de generella synpunkterna ovan på riskanalys och konsekvensbeskrivning följer
här synpunkter på förslaget till skyddsföreskrifter.

§ 1 "Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor"
Från 1 januari 2022 gäller nya föreskrifter för skydd mot mark- och vattenföroreningar
vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Enligt dessa är gränsen för
informationsplikt 150 l istället för 250 l. Informationen ska lämnas senast sex veckor
innan hanteringen påbörjas och oavsett om hanteringen sker i cistern eller lösa behållare.
Detta ger rådrum för tillsynsmyndigheten att reglera hanteringen om så krävs.
Föreskrifterna innebär vidare att både cisterner och lösa behållare ska ha ett sekundärt
skydd som skyddar mot läckage, överfyllnad och spill vid handhavande.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen instämmer i bedömningen att den nya lagstiftningen
kommer att bli kraftfull nog att hantera risker kopplade till hantering av oljor och
brandfarliga vätskor och att det därmed blir en onödigt dubbelreglering att införa
speciallagstiftning.

I upplysningsrutan under paragraf 1, liksom under Allmänna upplysningar, hänvisas till
Naturvårdsverkets tidigare föreskrifter NFS 2017:5. Laghänvisningen behöver ändras till
NFS 2021:10.

§ 2 Fordon
I samrådsprocessen har det framkommit att verksamheten på Degeberga 25:26 har ett
större antal arbetsfordon uppställda på fastigheten. Diskussioner har förts mellan tekniska
förvaltningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen vilka skyddsåtgärder som är rimliga
att vidta för att förhindra att det sker läckage från fordonen som förorenar grundvattnet.
En avvägning mellan miljönytta, kostnad och rimlighet har utmynnat i slutsatsen att en
kombination av flera skyddsåtgärder tillsammans utgör ett godtagbart skydd. Dessa
skyddsåtgärder inkluderar strategiskt utplacerade beredskapsstationer, förstärkt
skalskydd för att minska risken för stöld och sabotage samt rutiner för regelbunden
rondering och kontroll av fordonen. Ett avtal avseende intrångsersättning har träffats
mellan Kristianstads kommun och företaget.

För att det ska vara tydligt att den träffade överenskommelsen uppfyller kraven i
föreskrifterna anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att paragrafen behöver
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omformuleras alternativt att begreppet skyddsanordning behöver förklaras i
definitionslistan.

§ 3 Bekämpningsmedel
Intentionen med förbudet mot privat användning av bekämpningsmedel är rätt men det
försätter miljö- och hälsoskyddsnämnden i en tillsynsroll som blir svår att leva upp till.
Under senare år har det i vattenskyddssammanhang aktualiserats att de skyddsföreskrifter
som föreslås ska vara möjliga att utöva praktisk tillsyn över. Miljö- och hälsoskydds-
avdelningen ser inte att det för föreslagen inskränkning i markanvändningen finns
förutsättningar för detta.

Dessutom har regeringen nyligen beslutat om förbud mot användning av växtskyddsmedel
i vissa områden, så som trädgårdar, kolonilotter och parker. Förbudet började gälla 1
oktober 2021. Kemikalieinspektionen har, på regeringens mandat, beslutat att
växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön ska
undantas förbudet. Andra växtskyddsmedel, som t ex glyfosat, får inte användas inom
områden som omfattas av förbudet.

Sammantaget innebär detta att miljö- och hälsoskyddsavdelningen inte ser förutsättningar
för eller behov av att införa ett förbud mot privat användning av bekämpningsmedel i
skyddsföreskrifterna. Parallellt med det nationella förbudet förordas istället information
och andra kunskapshöjande insatser för att skapa förståelse för varför alternativ till
kemisk bekämpning bör användas.

§ 4 Växtnäring
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare yttrat sig negativt över att införa förbud mot
nya gödselanläggningar i primär zon. Analogt med tidigare ställningstagande bör risken
kunna hanteras med tillståndsplikt.

§ 6 Avledning av avlopps- och dagvatten
Det föreslås ett förbud mot att släppa ut/infiltrera dagvatten från parkeringsplatser och
större vägar. Det rimliga är att förbudet endast gäller dagvatten som innebär risk för
förorening av grundvattnet. Detta skulle öppna upp för tillämpning av tekniska lösningar.

§ 7 Hantering av avfall och snö
Nedgrävning av avfall är enligt förslaget förbjudet. Eftersom nedgrävning inte är ett tillåtet
sätt att göra sig av med avfall, vare sig inom eller utanför vattenskyddsområde, har
föreslagen restriktion ingen påverkan på skyddsnivån utan bör ta bort.

§ 8 Övrig miljöfarlig verksamhet
För att förhindra att nya miljöfarliga verksamheter som innebär risk för förorening av
grundvattnet etableras inom primär och sekundär skyddszon föreslås ett förbud. Förbudet
ska gälla verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter enligt 9
kap 6 § miljöbalken. För övriga miljöfarliga verksamheter, s k U-verksamheter, föreslås en
anmälningsplikt införas vilken innebär att verksamheten ska anmälas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor innan den startar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen håller med om att det finns miljöfarliga verksamheter
som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt men som ändå kan utgöra en risk för
förorening av grundvattnet och därför är i behov av tillsyn. Frågan är hur dessa
verksamheter fångas upp på bästa sätt och så att inte kraven går längre än vad som är
nödvändigt. Med föreliggande förslag skulle alla miljöfarliga verksamheter omfattas av
anmälningsplikten, vare sig verksamheten innebär risk för förorening av grundvattnet
eller inte. Intentionen med anmälningsplikten är att skapa förutsättningar för miljö- och
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hälsoskyddsnämnden att kunna bedöma risker och vid behov förelägga verksamheten om
skyddsåtgärder och försiktighetsmått innan etablering. Dilemmat blir att verksamheter
som inte är i behov av tillsyn ändå kommer att omfattas av en straffsanktionerad
anmälningsplikt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att detta blir en orimlig
konsekvens och att anmälningsplikten för U-verksamheter ska strykas.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att majoriteten av U-verksamheter som
innebär risk för grundvattnet och därför är i behov av tillsyn kommer att fångas upp med
paragraf 1 och 12 i vilka hanteringen av petroleumprodukter och andra miljöfarliga ämnen
regleras.

Definitioner
I definitionen av större schaktningsarbete anges att man avser större anläggningsarbeten
än för grundläggning av en enskild villa. Risker med schaktning är inte bara kopplat till den
ytmässiga utbredningen utan också till schaktdjupet vilket bör tilläggas i definitionen.

Begreppet större vägar behöver definieras.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

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

Beslutet expedieras till:
Tekniskaforvaltningen@kristianstad.se
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 20 

Samråd angående revidering av vattenskydds-
område i Degeberga 
Änr KS 2020/216 

Beslut 
• Bifalla förslag till reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 

i Degeberga. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29. Före-
skriften behöver uppdateras och anpassas i enlighet med Naturvårdsver-
kets föreskrifter. Vattentäkten är belägen inom fastigheten Kristianstad 
Degeberga 26:41 och syftet med att revidera vattenskyddsområdet och 
skyddsföreskrifterna är att minimera riskerna av negativ påverkan på 
vattentäkten och säkra vårt vatten.  

Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett samrådsförslag som har del-
getts de fastigheter/fastighetsägare som är belägna inom vattenskyddsom-
rådet. Information har skett via brev, sociala medier och möten samt teck-
nat ett avtal med Degeberga Grus & Schakt om ett förbättrat skalskydd. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om hur frågan om revidering av 
befintliga områden ska hanteras men också ersättningsfrågan, se KF 2009-
12-08, § 266 samt 2013-03-12, § 71. 

Kommunledningskontoret genom Mark och exploatering har varit delaktig 
och fått information under ärendets gång och har inga synpunkter utöver 
att samhället Degeberga måste kunna utvecklas och exploateras även efter 
att vattenskyddsområdet för Degeberga har reviderat och antagits. 

KS 2020/216
2022.598

2022-02-10
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
• Bifalla förslag till reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 

i Degeberga. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-01-27. 
Översiktskarta. 
Samrådshandling.
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Från: Förvaltningsbrevlåda Tekniskaförvaltningen
Skickat: den 5 februari 2021 10:54
Till: Emma Anderberg
Ämne: 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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Från: huda.alzabieh@havochvatten.se
Skickat: den 16 februari 2021 10:43
Till: Förvaltningsbrevlåda Tekniskaförvaltningen
Ämne: 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-dina-
personuppgifter<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-dina-
personuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter> 
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Skogsstyrelsen 
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swantje.oostra@skogsstyrelsen.se 
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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.  
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- 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-i-

skogen/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 

      

https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/


 
 

Bil & Maskin Degeberga AB  
Forsakarsvägen 24 
297 32 Degeberga 
Tel:   044-350495 
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Kristianstads kommun 
Tekniska förvaltningen 

Att: Emma Anderberg 

 

Angående förslag till skyddsföreskrifter 
vattenskyddsområde Degeberga  

Kristianstad kommun har i samband med förslag till vattenskyddsområde på fastigheten 
Degeberga 94:3 ombett Bil & Maskin Degeberga AB att redogöra för hantering och 
förvaring av kemiska produkter. 

Bil & Maskin Degeberga AB (verkstaden) har sedan 1964 haft sin verksamhet på 
Forskarvägen 24. Verksamhetens ledningssystem är certifierat enligt miljöstandarden 
SS-EN ISO 14001, vilket bland annat innebär att det finns upprättade rutiner för 
kemikaliehantering och avfallshantering samt att regelbundna interna och externa 
revisioner utförs. Verkstaden är även Godkänd Bilverkstad. Godkänd Bilverkstad är ett 
branschinitiativ där det bl.a. ställs krav på ett systematiskt miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljöarbete vilket kontrolleras av extern part. Verkstaden har rutiner för att 
regelbundet kontrollera den yttre miljön för att säkerställa att inga föroreningar når luft, 
mark eller vatten. 

Hantering av petroleumprodukter/brandfarlig vätska 
I verkstaden hanteras uppskattningsvis 5000 liter petroleumprodukter/brandfarliga 
vätskor per år vilket är nödvändigt för att kunna bedriva bilverkstad.  

Följande kemiska produkter hanteras (samtliga mängder är ungefärliga): 

 Motorolja – 1600 liter 
 Växellådsolja – 50 liter 
 Spolarvätska – 100 liter 
 Bromsvätska – 50 liter 
 Glykol - 150 liter 
 Spillolja - 2500 liter 
 Bensin - 60 liter 
 Golvrengöring/avfettningsmedel (Svanenmärkt) - 200 liter 
 Smådelstvätt - 200 liter 
 Övriga aerosoler - 50-100 liter 

I ett invallat miljöskåp för farligt avfall med utrymme om ungefär 500 liter förvaras 
gamla batterier, gammal glykol, gammal bromsvätska, övriga vätskor t.ex. 
feltankade vätskor. 

Hämtning av farligt avfall görs idag av Suez ungefär 2 gånger per år. 
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Oljeavskiljare 
En ny oljeavskiljare installerades under 2020. Provtagningsbrunn efter oljeavskiljaren för 
extra kontroll av oljeavskiljaren installerades samtidigt. 

Spilloljetank 
Under 2020 installerades en ny spilloljetank, dubbelmantlad med invallning för 
2500 liter. 

Övrigt 
I verksamheten finns en hjullastare. För att säkerställa att inget eventuellt spill når mark, 
kommer ytan där hjullastaren är uppställd att säkras med en presenning en bit under 
markytan, där kanterna på presenningen kommer att vikas upp så att inga föroreningar 
når marken under. 

I verksamheten finns en hjulburen grävmaskin (Volvo EW160D). När grävmaskinen inte 
är ute på arbetsplats är den uppställd på fastigheten. Till grävmaskinen finns en extra 
tank (invallad) på 1500 liter Diesel. 

För att minska damning på gårdsplanen under sommarhalvåret förekommer ”saltning” 
av gårdsplanen. Vi önskar att Tekniska Kontoret meddelar oss om tillstånd behövs för 
detta, vilket vi då avser att söka. 

  

 
Med vänliga hälsningar  
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Från: VA-avdelningen
Skickat: den 10 mars 2021 16:34
Till: Emma Anderberg
Ämne: 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:   
Skickat: den 10 mars 2021 12:07 
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Åhus 
 

 
  

 
 TN 2020/281 samt 

att för att en fungerande verksamhets ska kunna bedrivas krävs att 5000 liter petroleum och brandfarlig vara 
ska kunna lagras dock kan detta förvaras i invallat område mvh Johan Svensson Degebergalackering 
Forsakarsvägen 26 297 32 Degeberga 
Samtycke personuppgifter : Ja 
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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: degeberga_vattenskyddsomrade@kristianstad.se <degeberga_vattenskyddsomrade@kristianstad.se>  
Skickat: den 13 maj 2021 08:46 
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Degeberga 
 

Namn vattenskyddsområde : 
fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : Degeberga 
Kontaktuppgifter : 
Synpunkter, vattenskyddsområde Degeberga : En bra åtgärd i dessa tider med skyfall är ju att ta tillvara på 
dagvattnet genom att installera regntunnor med avledningsslang vid kapade stuprör! För att detta snabbt 
skall bli verklighet vill jag föreslå en liknande kampanj som finns i Lunds Kommun för att spara på 
regnvattnet även i Kristianstads området, se länken: https://platsforvattnet.vasyd.se/villa-eller-radhusagare/ 
Samtycke personuppgifter : Ja
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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: degeberga_vattenskyddsomrade@kristianstad.se <degeberga_vattenskyddsomrade@kristianstad.se>  
Skickat: den 13 maj 2021 09:24 
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Degeberga 
 

Namn vattenskyddsområde :
fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : Degeberga 
Kontaktuppgifter : 
Synpunkter, vattenskyddsområde Degeberga : Angående tvätt av bilar. Alla fastighetsägare har inte tillgång 
att tvätta bilen på en gräsmatta eller annan lämplig yta utan att tvättvatten rinner ut i dagvattnet. Alternativet 
att köra 2x3mil för att få bilen tvättad är ju också en miljöbelastning. Förslag: Gör iordning platser/ytor 
avsedda för biltvätt med anslutning för vatten (gardenakoppling) där man kan tvätta bilen enligt de 
föreskrifter som finns inom de områden som berörs av detta.
Samtycke personuppgifter : Ja
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Sammanträdesdatum

14 (31)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 88

Yttrande - samråd vattenskyddsområde Degeberga

Änr MHN VATTE.2020.4492

Tekniska nämndens diarienr. TN 2020/281

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt nedan.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har godkänt förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den

kommunala vattentäkten i Degeberga. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade

arbetsgången har miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att lämna ett slutgiltigt

yttrande innan ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för

antagande.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i

Degeberga tillstyrks.

Yttrande

Arbetet med vattenskyddsområden har tagit ett steg framåt i och med arbetet med Åhus-

och Degeberga vattenskyddsområden. I enlighet med HaVs nya vägledning läggs ett större

fokus på riskinventering och platsspecifika förutsättningar. Förändringar i

samrådsprocessen har lett till en bättre kommunikation med berörda och större förankring.

De revideringar som gjorts av föreskrifterna har i flera fall bidragit till att göra dem tydligare

och mer relevanta. Vissa omformuleringar lämnar större utrymme för verksamhetsutövare

att tillämpa tekniska lösningar och för miljö- och hälsoskyddsnämnden att göra

bedömningar inom tillsynen. Att behålla förbudet mot ytterligare gödselanläggningar i

primär zon är måhända mer av ett signalvärde än av praktisk betydelse. En bra utformad

gödselanläggning torde utgöra en mycket liten riskkälla men eftersom det finns en

nitratpåverkan på råvattnet finns det en logik i en restriktiv hållning.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i

Degeberga tillstyrks.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Bilaga 1 - Förslag till skyddsföreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde, 2022-02-24

Bilaga 2 - Förslag till vattenskyddsområde - karta
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-31 VATTE.2020.4492

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se   

Yttrande - reviderat vattenskyddsområde i Degeberga
Dnr VATTE.2020.4492
Tekniska nämndens diarienr. TN 2020/281

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har godkänt förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den

kommunala vattentäkten i Degeberga. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade

arbetsgången har miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att lämna ett slutgiltigt yttrande

innan ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för antagande.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i

Degeberga tillstyrks.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Bilaga 1 - Förslag till skyddsföreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde, 2022-02-24
Bilaga 2 - Förslag till vattenskyddsområde - karta

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnade 2022-01-27 ett yttrande över förslag till
skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Degeberga. I
yttrandet framfördes följande :

1. Formuleringen i paragraf 2 gällande uppställning av arbetsfordon kan tolkas som ett
krav på spilltråg eller liknande skyddsanordning. I diskussionen kring en specifik
verksamhet har tekniska förvaltningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen enats
om att flera skyddsåtgärder tillsammans kan utgöra ett fullgott skydd. Dessa
skyddsåtgärder inbegriper utplacering av beredskapsstationer på relevanta platser,
förstärkt skalskydd för att minska risken för stöld och interna rutiner för regelbunden
rondering och kontroll av uppställda fordon. Paragrafen behöver omformuleras
alternativt klargöras i definitionslistan så att begreppet skyddsanordning inte riskerar
att tolkas för snävt.

2. Privat användning av kemiska bekämpningsmedel behöver inte regleras genom
särskilda restriktioner med hänvisning till det nya nationella förbudet mot viss
användning av växtskyddsmedel som trädde i kraft 1 oktober 2021.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Anna Bryllert
044 - 13 53 38
anna.bryllert@kristianstad.se
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3. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna
förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med
de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om
bekämpningsmedel.

4. Föreslaget förbud mot ytterligare gödselanläggningar i primär zon ska ersättas med
tillståndsplikt.

5. Förbudet mot nedgrävning av avfall är en dubbelreglering eftersom det inte är ett
tillåtet sätt att hantera avfall på utan prövning enligt miljöbalken.

6. Paragraf 6 "avledning av avlopps- och dagvatten" behöver förtydligas avseende att
förbudet mot att släppa ut/infiltrera dagvatten från parkeringsplatser och större
vägar gäller om vattnet innebär en risk för förorening av grundvattnet. Begreppet
större vägar behöver definieras.

7. Föreslagen anmälningsplikt för u-verksamheter ska strykas

I det reviderade förslaget till skyddsföreskrifter har alla miljö- och hälsoskyddsnämndens
yrkanden utom ett beaktats, vilket medfört att föreskrifterna har omformulerats. När det
gäller det föreslagna förbudet mot ytterligare gödselanläggningar i primär zon har tekniska
förvaltningen framför en platsspecifik motivering till förbudet. Vattentäkten är sårbar och
råvattnet uppvisar förhöjda nitrathalter. Konsekvenserna av förbudet bedöms vara små
eftersom det inte påverkar befintliga anläggningar och bara gäller i ett begränsat område
närmast uttagsbrunnarna. Sammantaget bedömer tekniska förvaltningen att ett förbud är
motiverat.

Yttrande

Arbetet med vattenskyddsområden har tagit ett steg framåt i och med arbetet med Åhus- och
Degeberga vattenskyddsområden. I enlighet med HaVs nya vägledning läggs ett större fokus
på riskinventering och platsspecifika förutsättningar. Förändringar i samrådsprocessen har
lett till en bättre kommunikation med berörda och större förankring.

De revideringar som gjorts av föreskrifterna har i flera fall bidragit till att göra dem tydligare
och mer relevanta. Vissa omformuleringar lämnar större utrymme för verksamhetsutövare
att tillämpa tekniska lösningar och för miljö- och hälsoskyddsnämnden att göra bedömningar
inom tillsynen. Att behålla förbudet mot ytterligare gödselanläggningar i primär zon är
måhända mer av ett signalvärde än av praktisk betydelse. En bra utformad gödselanläggning
torde utgöra en mycket liten riskkälla men eftersom det finns en nitratpåverkan på råvattnet
finns det en logik i en restriktiv hållning.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i
Degeberga tillstyrks.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

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

Beslutet expedieras till:
Tekniska förvaltningen (tekniskaforvaltningen@kristianstad.se)



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 262 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/593 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut: 

”Att uppdra Tekniska nämnden att bereda och presentera en VA-plan för 
planerad verksamhet 2023–2025 som harmoniserar med av 2019-05-16, 
för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om att uppdra Tekniska nämnden att bereda och presentera en 
VA-plan för planerad verksamhet 2023–2025 som harmoniserar med av 
2019-05-16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-
2025 mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Sammanfattning 
VA-strategi för Kristianstad kommun återremitterades från kommunstyrel-
sen i juni 2022 till tekniska nämnden på grund av omvärldens brist på ma-
terial, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka vad kom-
munen planerar göra i framtiden innan nytt beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutas. 

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 263. 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-24 § 165. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-26. 
VA-strategi för Kristianstads kommun. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13  

 

 

 

KSAU § 263 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/593 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
VA-strategi för Kristianstad kommun återremitterades från kommunstyrel-
sen i juni 2022 till tekniska nämnden på grund av omvärldens brist på ma-
terial, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka vad kom-
munen planerar göra i framtiden innan nytt beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutas. 

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-24 § 165. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-26. 
VA-strategi för Kristianstads kommun. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 165 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr TN 2021/1055 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige 

• Att godkänna reviderat förslag till VA-strategi   

 

Reservationer  

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt 
enligt följande: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på tillägg enligt följande attsatser i 
beslutet: 

Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och presentera en VA-plan 
för planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-
16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-11-24 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-Strategin och avsaknaden av VA-plan som beslutsärende. S-
gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyrning som tillåts ske, 
från de förtroendevalda, till förvaltningens ledningsstab. I Strategin anges 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-11-28

Ärende: TN 2021/1055

Handling: 2022.11565
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplanering möjlighet att styra 
utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdokument som ligger till grund 
för verksamhetens tillkommande kostnader lämnas utanför beslutsären-
det. Strategin syftar till att politiken fastställer ett visionsdokument som 
förvaltningen utifrån får skapa den kostnadsutveckling som förvaltningen 
finner rättfärdigad. Att enda möjligheten till politiskt kontrollerad kost-
nadsstyrning och utveckling av VA-taxan menas bygga på övergripande 
bebyggelseplanering är att frånta den demokratiskt valda Nämnden dess 
funktion som VA huvudman. S-gruppen motsäger sig att politiken förväntas 
formulera en framtida taxa som bygger på förvaltningens ”levande” Excel 
dokument, som agerar planeringsverktyg, i avsaknaden av en uppdaterad 
VA-plan för framtiden.  

Enligt S-gruppen är VA-taxan dels ett politiskt styrmedel för att påverka 
konsumtionen av, och tillgången till, vårt viktigaste livsmedel. Den skall 
även vara ett politiskt beslutat ramverk för förvaltningen att arbeta och 
planera utifrån. Att i den kontexten inte behandla en genomförandeplan, en 
VA-plan, tillsammans med att rekommendera kommunen att fastslå en 
strategi förefaller som fel väg att gå. 

Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska 
gruppen från fattat beslut i ärendet.”  

Nämndens behandling 
Yrkande 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) föreslår skriftligt följande 
tillägg till beslutet: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på tillägg enligt följande attsatser i 
beslutet: 

Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och presentera en VA-plan 
för planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-
16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-11-24 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-Strategin och avsaknaden av VA-plan som beslutsärende. S-
gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyrning som tillåts ske, 
från de förtroendevalda, till förvaltningens ledningsstab. I Strategin anges 
att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplanering möjlighet att styra 
utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdokument som ligger till grund 
för verksamhetens tillkommande kostnader lämnas utanför beslutsären-
det. Strategin syftar till att politiken fastställer ett visionsdokument som 
förvaltningen utifrån får skapa den kostnadsutveckling som förvaltningen 
finner rättfärdigad. Att enda möjligheten till politiskt kontrollerad kost-
nadsstyrning och utveckling av VA-taxan menas bygga på övergripande 
bebyggelseplanering är att frånta den demokratiskt valda Nämnden dess 
funktion som VA huvudman. S-gruppen motsäger sig att politiken förväntas 
formulera en framtida taxa som bygger på förvaltningens ”levande” Excel 
dokument, som agerar planeringsverktyg, i avsaknaden av en uppdaterad 
VA-plan för framtiden.  

Enligt S-gruppen är VA-taxan dels ett politiskt styrmedel för att påverka 
konsumtionen av, och tillgången till, vårt viktigaste livsmedel. Den skall 
även vara ett politiskt beslutat ramverk för förvaltningen att arbeta och 
planera utifrån. Att i den kontexten inte behandla en genomförandeplan, en 
VA-plan, tillsammans med att rekommendera kommunen att fastslå en 
strategi förefaller som fel väg att gå. 

Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska 
gruppen från fattat beslut i ärendet.”  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin 
Hallingström Skoglund (S) med fleras tillägg till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
VA-strategi för Kristianstad kommun återremitterades från kommunstyrel-
sen i juni 2022 till tekniska nämnden på grund av omvärldens brist på 
material, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka vad 
kommunen planerar göra i framtiden innan nytt beslut i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige beslutas.  

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige 

• Att godkänna reviderat förslag till VA-strategi   

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-26 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
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Tekniska förvaltningen 2022-10-26 
VA-avdelningen 
Mona Eliasson 
044132069 
mona.eliasson@kristianstad.se  Tekniska nämnden 

  

VA-strategi 2022 
Änr TN 2021/1055 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige 

• Att godkänna reviderat förslag till VA-strategi.   

Sammanfattning 
VA-strategi för Kristianstad kommun återremitterades från kommunstyrelsen 
i juni 2022 till tekniska nämnden på grund av omvärldens brist på material, 
material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka vad kommunen pla-
nerar göra i framtiden innan nytt beslut i kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige beslutas.  

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörjning 
samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-26 

VA-strategi för Kristianstads kommun 

Ärendet 
VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörjning 
samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. Detta ska bidra till att 
sjöar och vattendrag inte försämras och når/håller god ekologisk status. VA-

Kristianstads kommun

Datum: 2022-11-28

Ärende: TN 2021/1055

Handling: 2022.11566
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verksamheten ska drivas och utvecklas på ett säkert sätt så att negativa effek-
ter för människa, miljö och samhälle undviks, idag och i framtiden. Vid ut-
byggnad av allmänt VA ska dimensionering ske med hänsyn till kommande 
utbyggnad baserad på prognosticerad befolkningsmängd. 

Förvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, planavdel-
ningen och mark och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till VA-
strategi. Denna VA-strategi är en revidering av tidigare VA-plan. Remissrunda 
till berörda förvaltningar genomfördes under hösten 2021. VA-strategins 
textdel beskriver övergripande inriktning. Detaljer kring projekt, tidsramar 
och ekonomi finns beskrivet i Verksamhetsplaneringen (VP) som är ett Excel-
dokument. VP är ett arbetsmaterial som ständigt revideras. Under året kom-
mer tillägg och ändringar att kontinuerligt göras. I verksamhetsplaneringen 
finns till största del projekt med planeringshorisont 1-5 år. 

Bakgrund till ändring i nomenklaturen kring strategi/plan grundar sig på 
nödvändigheten att skilja den tidigare VA-planen som vilade på kunskaper 
som fanns 2015 och strategin är baserad på erfarenheter från de delar som 
var bra och de som var mindre bra i tidigare dokument. VA-strategin innehål-
ler nu generell beskrivning av arbetssätt och kontaktytor mot andra förvalt-
ningar samt myndigheter. I strategin ingår dessutom en verksamhetsplane-
ring som kan ändras löpande beroende på omvärldsfaktorer och aktuella be-
roenden inom kommunen. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Jimmy Källström    Lars Svensson 
Förvaltningschef   Avdelningschef 

Beslut expedieras till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

Kommunstyrelsen 
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VA-policy 
- För Kristianstads kommun 

 
Kristianstads kommun ska växa på ett hållbart sätt. Det är kommunens ansvar att 
VA-planeringen sköts på ett sådant sätt att det finns tillgång till ett rent och 
hälsosamt dricksvatten. Avloppssystemen ska vara byggda och skötas så att 
miljöpåverkan minimeras. VA-systemen ska byggas ut och underhållas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. 
 
Kristianstads kommun är huvudman för de allmänna vatten och 
avloppsanläggningarna i kommunen. Kommunens tekniska förvaltning ansvarar 
för verksamheten och underhåller anläggningarna. Principiellt viktiga beslut för  
VA-verksamheten tas av kommunfullmäktige, såsom ändring av det kommunala 
verksamhetsområdet för VA och beslut om VA-taxa. 
 
Kommunen ska aktivt arbeta för ett ökat löpande samarbete med andra 
kommuner, organisationer och företag i alla strategiska VA-frågor som berör 
kommunen. 
 
Planering för ny bebyggelse 
 
• VA-utbyggnad och VA-försörjning ska ske på ett samhällsekonomiskt och 
miljömässigt ansvarsfullt sätt. 
 
• Kommunens översiktsplanering och VA-planeringen behöver ske i dialog där 
möjligheterna till VA-försörjning ska vara vägledande för översiktsplaneringen och 
tvärtom. 
 
• Hänsyn behöver tas till befintliga förutsättningar för VA-försörjning i den fysiska 
planeringen. Befintliga VA-system och höjdförutsättningar är exempel på sådana 
förutsättningar. 
 
• Om ett antal fastigheter tillkommer till en bebyggelsegrupp så att ett större 
sammanhang enligt vattentjänstlagen uppstår, ska det kommunala 
verksamhetsområdet utvidgas. 
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VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse 
 
• Behovet av VA-utbyggnad styrs av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
där recipientens känslighet, antal fastigheter samt risk för översvämning är 
bedömningsgrunder. Prioriteringen av utbyggnadsområden ska göras på ett 
sådant sätt att tekniska, miljömässiga och ekonomiska faktorer vägs samman. 
 
• VA-utbyggnad ska ske med samtliga kommunala vattentjänster där behov finns 
enligt vattentjänstlagen om behovet inte har blivit tillgodosett sedan tidigare. 
Det betyder att om ett område ska förses med dricksvatten ska även 
spillvattenförsörjning ordnas. 
 
• I de fall anslutning efterfrågas för enstaka fastighet eller samfällighetsförening, 
som inte utgör ett större sammanhang enligt lag om allmänna vattentjänster, kan 
under vissa förutsättningar anslutning göras via avtal efter särskild prövning. 
 
VA-anläggningen 
• Underhåll av och investeringar på kommunens VA-anläggning ska ske enligt en 
långsiktig underhålls- och investeringsplan. 
 
• Så långt det är möjligt ska arbeten på ledningsnät samordnas med övriga 
entreprenadarbeten. 
 
Ekonomi 
• Kommunen har genom sin bebyggelseplanering möjlighet att styra utvecklingen 
av den delen i VA-taxan som är kopplad till utbyggnad av ledningsnät. 
 
• Drift och utbyggnad av VA-anläggningen ska finansieras i sin helhet av beslutad 
VA-taxa. De övervägande kostnaderna, exempelvis el- och materialkostnader, 
uppstår i drift av befintliga anläggningar och VA-taxan revideras därför årligen för 
att uppnå god ekonomisk följsamhet. 
 
• En mindre del av kostnaderna som skall finansieras med VA-taxan beror av två 
komponenter, ränta och avskrivningar som är en konsekvens av historiska 
investeringar. 
  
• Kommunfullmäktige ansvarar för att VA-taxan i sin helhet är balanserad mot 
behovet av utbyggnad, investering samt underhåll av den kommunala VA-
anläggningen 
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Inledning 
VA-strategin utgör ett styrdokument som ska antas av kommunfullmäktige. Denna 
strategi ska ses som en komplettering och underlag till kommunens översiktsplan (ÖP). 
Strategin tar sikte på att följa översiktsplanen och dess påverkan på VA-försörjningen 
inom kommunen de närmaste 20 åren. 

Fördjupning i VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse, dagvattenhantering, 
skyfallshantering, grönplan, budget-verksamhetsplan VA 2019–2029 finns i separata 
dokument och behandlas således bara ytligt i denna strategi. 

Den nu föreliggande VA-strategin är en uppdatering och revidering av tidigare version 
kallad VA-plan beslutad av kommunfullmäktige 2016-10-18. Samråd har skett löpande 
med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. I slutet 
av dokumentet finns en ordlista med definitioner som förekommer i texten. 

Bakgrund och syfte 
Framtagandet av VA-strategin kommer att underlätta för både kommunens egen 
handläggning av ärenden samt enskildas möjligheter att planera sitt boende.  

VA-strategin ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, både inom 
och utanför nuvarande verksamhetsområden för VA. 

Genom VA-strategin förankras VA-frågor och behov både politiskt och bland 
tjänstemän. Fastighetsägare får tydligare information genom att strategin beskriver vilka 
områden som skall anslutas till den allmänna VA-anläggningen. 

Omvärldsfaktorer och förutsättningar 

Lagstiftning och miljömål 

Grunden för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns i bestämmelserna i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Denna lag syftar till att 
säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det 
behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön. 

Flera andra lagar reglerar uppfyllandet av vilka krav som ställs på både allmänna och 
enskilda VA-anläggningar. Miljöbalken med föreskrifter, livsmedelslagstiftningen, plan 
och bygglagen samt anläggningslagen. 

Nationella och internationella beslut och överenskommelser som exempelvis miljömål, 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och Baltic Sea Action Plan (BSAP) fokuserar på 
vilka åtgärder som krävs för att minska belastningen på grundvatten, sjöar, vattendrag 
och hav. För mer detaljerad redogörelse över ovanstående, se Bilaga 1. 
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Bebyggelseutveckling enligt översiktsplanen  

Enligt kommunstyrelsens reglemente så ligger det i kommunstyrelsens ledningsfunktion 
att leda och samordna bland annat den strategiska planeringen inklusive den översiktliga 
fysiska planeringen. Genom politiskt antagna översiktsplaner, strategier och program 
anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda 
miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas. Översiktsplanen ger riktlinjer för hur 
mark- och vattenområden i kommunen ska användas och utgör viktiga beslutsunderlag 
för utvecklingen och markanvändningen i kommunen. VA-strategin ska förhålla sig till 
utbyggnadsmålen i strategiska översiktsplandokument antagna av kommunen. VA-
strategin ska säkerställa att utbyggnadsområdena i kommunens översiktsplan kan 
förverkligas inom gällande tidsramar och att målen i antagna Riktlinjer för 
bostadsförsörjning kan nås över tid (400 bostäder per år fram till 2030).  

Kommunens översiktsplan (ÖP) 2013 antogs av kommunfullmäktige 2013 (målår 2025) 
och gäller för hela kommunen förutom staden. Kust- och havsplanen är en ändring av 
översiktsplan 2013 (antogs av kommunfullmäktige 2019). Denna plan är vägledande för 
beslut om mark- och vattenanvändningen i kust- och havsområdet förutom basorten 
Åhus. Kust och havsplanen har ett planeringsperspektiv till år 2030, med utblickar i ett 
längre perspektiv utifrån klimatförändringen. Översiktsplanen för staden Kristianstad 
(ÄÖP Kristianstad) beslutades 2021-12-14. Det pågår ändringar av översiktsplan för 
basorten Åhus (ÄÖP Åhus) med målår runt 2036. Samråd planeras sommaren 2022 för 
ÄÖP Åhus. Vidare pågår det även en aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 
2013.  

Befolkningsprognosen pekar på en långsiktig befolkningsökning runt 1 procent årligen. 
Kommande bostadsutbyggnad är beaktad i befolkningsprognosen som bygger på 
underlag hämtade från översiktsplan och ÄÖP och som konkretiseras i utbyggnads-
strategin med tillhörande investeringsplan. I riktlinjer för bostadsförsörjning framgår att 
utbyggnadsstrategin syftar till att trygga bostadsförsörjningen genom att ange 
inriktningen till berörda nämnder, förvaltningar och styrelser om kommunens 
långsiktiga prioriteringar. Genom att ange tillvägagångssätt och investeringsbehov 
säkerställs effektiv uppstart för ny bostadsbebyggelse och andra offentliga 
samhällsfunktioner. Utbyggnadsstrategin ska tas fram som komplement till 
översiktsplanens genomförande. Strategin anger på vilket sätt översiktsplanen ska 
förverkligas gällande bostäder.  

I översiktsplan för Kristianstads kommun ges inriktningar om strategisk 
bebyggelseutveckling vilka beskrivs i Riktlinjer för bostadsförsörjning. Häri anges att i 
staden Kristianstad och orterna Önnestad, Fjälkinge, Tollarp samt Åhus ska 
utvecklingen av befintligt bestånd och nyproduktion ske främst stationsnära och i 
regionala hållplatsnära lägen. I basorterna Arkelstorp och Degeberga samt övriga stora 
orter ska bostadsbeståndet främst utvecklas i lägen med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och annan service som orten erbjuder. Mindre orters och landsbygdens 
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kvaliteter ska värnas och utvecklas. Enstaka nya bostäder behöver tillkomma för att 
möjliggöra t.ex. generationsskiften. Större mängd nyproduktion ska endast ske i särskilt 
attraktiva lägen. Detta innebär att det kan tillkomma ny bebyggelse (bostäder, 
verksamheter m.m.) i hela kommunen men i varierande omfattning.  

Vatten- och avloppsförsörjning i ett förändrat klimat  

VA-avdelningen på tekniska förvaltningen har utfört modelleringar över 
grundvattensituationen på Kristianstadsslätten nu och i ett framtida förändrat klimat. 
Grundvattenbildningen på Kristianstadsslätten har ökat på bekostnad av dränering till 
diken och vattendrag i takt med att de totala grundvattenuttagen på slätten har ökat. 

Att återskapa eller restaurera våtmarker kan ha en positiv effekt på mängden 
grundvatten genom att bidra till en ökad grundvattenbildning eller genom att minska 
dräneringen av grundvatten. Hur vi väljer att förvalta våra gemensamma vattenresurser 
påverkar vår och kommande generations framtid. 

Nulägesbeskrivning enskild VA-försörjning 

Bebyggelsen utanför tätorterna har enskild vatten- och avloppsförsörjning med 
varierande standard. Uppskattningsvis finns det ca 8000 fastigheter med enskild VA-
försörjning i kommun. 

Större enskilda vattentäkter 

I privat regi drivs 22 större vattentäkter, d.v.s. enskilda vattentäkter som försörjer fler än 
50 personer eller producerar över 10 m3/d.  

Recipienter 

När avloppsvatten har genomgått behandling på ett reningsverk är det tillräckligt rent 
för att släppas ut i en recipient. För Kristianstad kommun är dessa vanligen ytvatten 
såsom å eller sjö, men återföring till grundvattnet förekommer också. Tabell 1 i Bilaga 2 
redogör reningsverkens recipienter. 

Avseende vattendragen bedöms det föreligga en risk att god status inte uppnås 2027 för 
vissa vattendrag inom kommunen. Vatteninformation Sverige (VISS) är en levande 
databas med vatteninformation. Se Figur 1 samt Bilaga 1, avsnitt EU:s ramdirektiv och 
miljökvalitetsnormer. VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse, så kallade §6-områden 
prioriteras framöver med hänsyn till vattendragens ekologiska status. 
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Figur 1 Ekologisk status för vattendrag och kustvatten. Utdrag från Vatteninformation Sverige (VISS). 
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Plan för de befintliga allmänna VA-anläggningarna 

Det kommunala verksamhetsområdet 

Kommunen tillhandahåller tre olika vattentjänster: Leverans av dricksvatten samt 
omhändertagande av spillvatten respektive dagvatten. Verksamhetsområden för 
respektive vattentjänst ses i Figur 2. 

 

Figur 2 Översikt över kommunala verksamhetsområden för respektive vattentjänst. 
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VA-avdelningens strategi för arbetet med vattenskyddsområden  
Arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden följer de arbetsgångar som är 
antagna (KF § 266, 2009-12-18 och KF § 241, 2016-12-13), med vissa korrigeringar på 
grund av ändrad lagstiftning. Kommunen fastställer själv sina vattenskyddsområden, 
med enstaka undantag. Utöver dessa arbetsgångar finns ett antal strategiska punkter som 
VA-avdelningen arbetar efter:  

✓ Kommunikation om vattenskyddsområden till allmänheten 
✓ Prioritering av arbetet görs med beaktande av exempelvis vattentäkternas 

känslighet, antal anslutna abonnenter och vattentäkternas placering 
✓ Ersättningspolicy som är antagen i Kristianstads kommun (KF § 71, 2013-03-12) 
✓ Sträva efter att utreda potentiella ersättningar i samband med samrådet vid 

inrättandet eller reviderandet av ett vattenskyddsområde. (Dock kan inga exakta 
ersättningsberäkningar göras i detta steg utan de ska göras efter inrättandet i 
enlighet med antagen ersättningspolicy. Ingen ersättning betalas ut innan 
vattenskyddsområdet är fastställt).  

Nödvatten 
Om det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, 
behöver dricksvatten levereras ut på något annat sätt. En nödvattenplan ska skapa goda 
förutsättningar för att förse kommunens invånare med nödvatten om krisen skulle vara 
framme. 

Arbetet med en ny nödvattenplan pågår och förväntas bli klar 2022. Nödvattenplanen 
upprättas i samarbete mellan Räddningstjänsten och VA-avdelningen.  
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Åtgärdsbehov vattenverk 
Tidigare säkerhetsgenomgångar och hygiengenomgångar på kommunens vattenverk har 
identifierat flertalet åtgärder för att rusta upp vattenverken. Vid en utbyggnad av VA 
enligt utbyggnadsplanen behöver separata utredningar visa vilken den bästa lösningen 
för vattenförsörjningen är vid varje enskild ort. Det kan finnas vattenverk som kan 
behövas avvecklas eller byggas om eller ut, se Tabell 3 i Bilaga 2.  

Arbetet med att förnya och förbättra vattenförsörjningen inom kommunen pågår 
ständigt. Ett nytt vattenverk byggs i nuläget för att försörja Gärds Köpinge, Everöd, 
Östra Sönnarslöv och Huaröd med dricksvatten.  

 

 

 

Framtida vattenförsörjning

För att säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt är det viktigt att:

• Ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan med strategi och riskanalys för 
den framtida vattenförsörjningen i kommunen med hänsyn till identifierade 
problem samt VA-utbyggnaden.

• Klimatanpassa vattenförsörjningen enligt Livsmedelsverkets handbok

• Alla kommunala vattenuttag har giltiga och tillräckliga tillstånd.

• Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter revideras, upprättas och 
fastställs.

• Förse samtliga vattenverk med tillräckliga säkerhetsbarriärer. 

• Planera för reservvattenförsörjning för kommunens större orter. 
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Åtgärdsbehov avloppsrening och reningsverk 
Många av reningsverken har idag låg standard på maskiner och teknik. Behovet av 
förnyelse och underhåll är därför stort. För de reningsverk som eventuellt kan behöva 
öka sin kapacitet bör inga stora nyinvesteringar göras innan behovet är utrett. De flesta 
reningsverk har problem med tillskottsvatten (dag- och dräneringsvatten som på olika 
sätt läcker in i spillvattenledningar).  
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Dagvattenhantering 
Kristianstads förutsättningar med en till viss del invallad stad samt Åhus som ligger lågt 
och nära havet gör det extra viktigt att arbeta med dagvattenfrågor. Framförallt gäller 
detta skyfallshantering och klimatanpassningsåtgärder. Med klimatförändringar som 
beräknas höja havsnivån samtidigt som mer extrema regntillfällen är att vänta gör 
tillsammans med urbanisering och förtätning av staden att vi alla måste arbeta med 
dagvatten ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. 

Kommunen har ca 47 mil dagvattenledningar. Ofta är de inte dimensionerade för att 
klara av dagens kapacitetskrav. Rent samhällsekonomiskt är det inte rimligt att 
dimensionera upp systemen överallt, utan det är bättre både ur ett ekonomiskt 
perspektiv, men också ur ett klimatanpassningsperspektiv, att fördröja flödet vid källan.  

Vattentjänstlagen 6 § betonar vikten av skydd mot egendom och hälsa. 

En klimatanpassad och långsiktigt hållbar dagvattenhantering måste eftersträvas vid all 
planering för ny och befintlig bebyggelse. Punkterna nedan är en avsiktsförklaring för 
att styra beslut och uppnå önskade resultat. Detta kan åstadkommas genom att: 

 

✓ Samverkan och ansvarsfördelning mellan olika aktörer är tydlig 

✓ Miljömässiga, tekniska, sociala och ekonomiska behov beaktas 

✓ Dagvattenflöden skall minimeras 

✓ Eftersträva naturens sätt att hantera dagvatten. Skapa infiltration och 
fördröjning, exempelvis genom att anlägga våtmarker och dammar 
 

✓ Dagvatten ses som en resurs 

✓ Använda dagvattnet som en estetisk och rekreativ resurs 

✓ Utsläpp till recipient sker på ett långsiktigt hållbart sätt 

✓ Behov av dagvattenrening prövas utifrån mängden föroreningar 

✓ Föroreningar omhändertas vid källan 

✓ Dagvatten skall omhändertas och renas för att uppnå kvalitetsnormer 

✓ Risk för skador på människor, djur, byggnader etc. minimeras 

✓ Dagvatten och spillvatten skall avledas separat 

✓ Möjligheten till öppna dagvattenlösningar beaktas tidigt i planeringen 

✓ Byggande i låglänta och vattennära markområden undviks 

✓ All planering måste anpassas till framtida klimatförändringar 
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Åtgärdsbehov på den allmänna VA-anläggningen 
Tabell 6 i Bilaga 2 redovisar översiktligt planerade prioriterade åtgärder som behövs för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning och åtgärder för att upprätthålla Va-
anläggningens funktion och kondition, tillsammans med de resursbehov som 
identifierats samt tidplanen för respektive åtgärd. De flesta utpekade åtgärder är redan 
påbörjade. Utöver sammanställningen i Tabell 6 behövs underhållsåtgärder på övriga 
reningsverk och vattenverk.  

Grönplan 
En ny grönplan har tagits fram för Kristianstads kommun 2019. Grönplanen bygger på 
kommunens redan antagna grönstrategi och utgör underlag för översiktlig planering 
samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen.  

En grönplan är, tillsammans med trafik- och bebyggelsestrategi, underlag för den 
översiktliga fysiska planeringen. Grönstrategin är ett ställningstagande för en 
sammanhängande och kvalitativ struktur och anger målen för hur grönblå strukturer i 
kommunen ska bevaras och/eller utvecklas under de kommande åren. Grönstrategin 
omfattar alla vegetationsklädda markytor och vattenområden. Åkermark, bebyggelse 
och hårdgjorda ytor räknas inte som grön- eller blåstruktur. Grönstrategin tar ett 
helhetsgrepp på de gröna och blå miljöernas värden som omfattar estetiska, sociala, 
ekologiska, kulturhistoriska och ekonomiska värden.  

Plan för enskild VA-försörjning  
Inom kommunen finns bebyggelsegrupper utanför verksamhetsområdet som inte 
bedömts ha behov av allmänt VA inom överskådlig tid. Tabell 7 i Bilaga 2 redogör för 
hur många fastigheter som finns och vilka kända VA-lösningar som finns i sagda 
områden. I dessa områden bör andra långsiktiga lösningar än enskild anläggning 
uppmuntras som t.ex. gemensamhetsanläggning. 

Tillsyn enligt Miljöbalken  

Inventering av enskilda avlopp sker löpande, där områden med undermåliga avlopp och 
recipientens känslighet är vägledande. Vid inventering av enskilda avlopp prioriteras de 
områden som inte ligger inom områden där kommunalt VA planeras inom de närmaste 
åren. 

Vid inventeringen görs en översyn av anläggningens typ och status samt var avloppet leds 
samt recipientens känslighet. En inspektionsrapport sammanställs och överlämnas till 
fastighetsägaren som har tre månader på sig att vid behov komma in med ansökan om 
tillstånd för förbättring eller inrättande av ny anläggning. Åtgärder skall vara utförda inom 
två år. En kvalitetsförsäkran/egenkontroll skickas in när anläggningen är helt klar. 
Fastighetsägaren och entreprenören skriver under detta utförandeintyg som intygar att 
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anläggningen är utförd enligt insänd ansökan och meddelat beslut samt utförd enligt 
tillverkarens läggningsanvisningar. 

Normal och hög skyddsnivå 

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17)1  anger en indelning i 
normal och hög skyddsnivå. Med tanke på de känsliga recipienterna i Kristianstad kommun 
bedöms skyddsnivån vara hög på många platser.  

Tekniska lösningar 

Bor man utanför tätorterna har man i regel en enskild dricksvattenbrunn eller en gemensam 
dricksvattenbrunn med närboende. Det är viktigt att den som har en egen vattentäkt 
regelbundet kontrollerar sitt dricksvatten. Kommunen har inget tillsynsansvar för enskilda 
vattentäkter utan ansvaret för att kontrollera vattenkvaliteten ligger hos fastighetsägarna 
själva. 

För val av avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet gäller att tekniken man väljer ska 
vara lämplig för platsen, uppfylla lagens krav samt överensstämma med fastighetsägarens 
egna önskemål. Information som är anpassad till privatpersoner finns i broschyren: 
Information om små avloppsanläggningar i Kristianstads kommun. Denna broschyr ger en 
översiktlig beskrivning av olika tekniklösningar. Broschyren finns att ladda ner från 
kommunens hemsida.  

På Avloppsguiden.se finns mer information om olika reningstekniker, produkter och 
leverantörer. 

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) för små 
avloppsanläggningar riktar sig i första hand till tjänstemän på kommunens plan-, miljö- och 
hälsoskyddskontor. Mycket av det som står är också tillämpligt för privatpersoner med 
enskilda avlopp.  

 

 

 

 

 

Informationsbroschyr som finns att ladda ner från 
kommunens hemsida 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit över tillsynsansvaret för enskilda avlopp från Naturvårdsverket. 

http://www.kristianstad.se/upload/Forvaltningarna/Mhk/Infoblad/miljoskydd/Avlopp_2010_CS4.pdf
http://husagare.avloppsguiden.se/
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Definitioner 
Allmän VA-anläggning – En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen. 

Avloppsvatten – I miljöbalken definieras avloppsvatten som: ”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.” 
I vattentjänstlagen definieras avlopp som: ”Bortledande av dagvatten och dränvatten från 
ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av 
spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning.” 
Dagvatten – Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten som ytligt avrinner från 
gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor eller liknande. 

Dränvatten – Vatten som avleds genom dränering.  

Duplikatsystem – Separerat avloppssystem med skilda ledningar för spillvatten och 
dagvatten.  

Enskilt VA – En eller flera fastighetsägare med egen/gemensam dricksvattenbrunn och 
lösning för att ta hand om spillvatten.  

Kommunalt VA – Framställning och framledning av dricksvatten, bortledning och 
rening av spillvatten i kommunens regi. 

Recipient – Mottagande naturlig vattenförekomst för utsläpp av renat avloppsvatten. Kan 
vara sjö, å, havsområde eller grundvattnet. 

Spillvatten – Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.  

Verksamhetsområde – Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område där 
kommunen ansvarar för försörjning av dricksvatten och omhändertagande av dag- 
och/eller spillvatten. Vilka vattentjänster som avses ska framgå av beslutet. ABVA och 
VA-taxa gäller inom beslutat verksamhetsområde. 
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Bilaga 1  

Lagstiftning och miljömål  
Nedan följer en kort sammanfattning över lagstiftning och regler som styr VA-
planeringen. De olika bestämmelserna har vuxit fram separat varför de olika 
bestämmelserna ibland innebär dubbelreglering och ibland att det finns luckor i 
lagstiftningen. Denna sammanställning gör inga anspråk på att vara heltäckande, men 
syftar till att ge en överblick. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  
Vattentjänstlagen är en så kallad speciallag. Detta innebär att när en fråga är reglerad i 
vattentjänstlagen så gäller dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller 
skadeståndslagen. Vattentjänstlagens finns för att säkerställa att vattenförsörjning och 
avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors 
hälsa. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna 
vattentjänster. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som 
ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten. Det finns rättigheter 
och skyldigheter för alla parter. Detta innebär att lagen både ställer krav på utföraren, 
men är också ett hjälpmedel för att förmå konsumenten att använda anläggningen på rätt 
sätt.  

Vattentjänstlagen och Kristianstads kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som kommunen respektive 
fastighetsägare har när det gäller vatten- och avloppsförsörjning. 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten 
Dricksvatten är juridiskt sett ett livsmedel i Sverige. Sverige har införlivat EU-direktivet 
i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Som stöd för 
tillämpning av dricksvattenföreskrifterna har Livsmedelsverket tagit fram vägledande 
information som är samlat på Livsmedelsverkets webbplats. 

För allmänna dricksvattenanläggningar gäller Livsmedelsverkets föreskrifter för 
dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på förebyggande 
arbete, faroanalys och kritiska styrpunkter, beredning, distribution, provtagnings- och 
analysfrekvens, åtgärder vidförsämrad dricksvattenkvalitet, information och 
kvalitetskrav i form av gränsvärden. 

 

 

 



2

 

Kristianstads kommun | 2022 

EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormer 
EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten ställer allt större 
miljökrav på kommunerna. Miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska 
uppnås och vid vilken tidpunkt det ska vara gjort. Miljökvalitetsnormen är miniminivån. 
Kravet innebär att vattenkvaliteten i vattenförekomsterna inte får försämras. 
Vattenförekomster med miljökvalitetsnorm innebär att exempelvis sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvattenförekomster ska ha en god ekologisk och kemisk status 
senast år 2027, med vissa undantag. Statusen får inte försämras. Miljökvalitetsnormerna 
och status för varje vattenförekomst kan sökas fram i VISS. Det första programmet 
beslutades 2009 och förnyas vart sjätte år. 

Vattenmyndigheterna samordnar Sveriges arbete för bättre vatten. Sverige är uppdelad i 
fem vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet fastställs av de regionala vattenmyndigheterna 
och redovisar de åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. 

Kommuner och myndigheter rapporterar varje år till vattenmyndigheterna hur arbetet 
med åtgärderna går. Rapporteringen ger ett underlag till uppföljning av 
åtgärdsprogrammen och planering för framtiden. Vattenmyndigheterna har också en 
ständig dialog med de berörda myndigheterna och kommunerna kring åtgärdsarbetet. 

Kristianstads kommun ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. Arbetsordningen i 
vattenrelaterade arbetsgrupper reviderades 2020. Det ingår i miljö- och 
hälsoskyddsnämndens uppdrag att samordna kommunens arbete att uppfylla 
intentionerna i EU:s ramdirektiv för vatten. 

2020 Miljömål 
Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv inom ramen för 
Agenda 2030 och de globala målen, ska genomsyra hela Kristianstads kommun och är 
därmed alla målområden i den strategiska färdplanen. 

Till 2030 ska alla människor ha tillgång till rent vatten, våra hav skyddas och 
ekosystemen i sötvattnet bevaras, enligt Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. 
Agenda 2030 innehåller 17globala mål och 169 delmål, som tillsammans fokuserar på 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 

 
 
 
✓ Ekonomiska  
✓ Sociala   
✓ Miljömässiga. 

 
 



3

 

Kristianstads kommun | 2022 

Flera mål är direkt kopplade till vatten; mål 6 handlar om rent vatten och sanitet för alla, 
mål 14 om hav och marina resurser, och mål 15 berör ekosystem och ekologisk 
mångfald. De 17 målen och delmålen går dock ofta in i och är avhängiga av varandra 
och utan att beakta vattenfrågan faller flera mål platt.  
 
Sveriges miljömål, som först fastställdes 1999, består av ett generationsmål och 16 
miljökvalitetsmål med preciseringar och ett antal etappmål. 
 

 
 
De mål som direkt kan relateras till arbetet med vatten och avlopp är mål 4 Giftfri miljö, 
7 Ingen övergödning, mål 8 Levande sjöar och vattendrag, mål 9 Grundvatten av god 
kvalitet, samt mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
 
Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för sina län som 
ska bidra till att uppfylla de nationella miljömålen. Många länsstyrelser har dessutom 
beslutat om länsegna mål som ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Vidare har landets kommuner ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de 
nationella miljömålen. Sedan tidigare har kommunfullmäktige antagit ett 
miljömålsprogram med mål och åtgärder för perioden 2016-2020. Under 2021 arbetar 
kommunen med att revidera de miljöstrategiska styrdokumenten. 

Plan- och bygglagen (PBL)  
PBL (SFS 2010:900) innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten 
och om byggande. Det är kommunen som ansvarar för att planlägga för samhällets 
utveckling och användning av mark. Enligt PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämplig vad gäller möjligheterna att bland annat ordna vattenförsörjning och 
avlopp och förebygga vattenföroreningar. Översiktsplanen är kommunens viktigaste 
verktyg för att ta ställning till den långsiktiga bebyggelseutvecklingen utifrån bland 
annat möjligheterna till VA-försörjning.  
 
Lagen slår fast att syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Kopplingen till 
miljöbalken (MB) finns i plan- och bygglagens 2 kap. 1§ där det står att vid 
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planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 
4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska miljökvalitetsnormer 
iakttas vid planering och planläggning.  
Vid planering och vid byggande ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna 
intressen. Ett enskilt intresse kan vara den enskilda fastighetsägarens möjlighet att orda 
vatten och avlopp, och ett allmänt intresse kan vara behovet av att skydda yt- eller 
grundvatten från skadliga föroreningar. Bebyggelse ska enligt PBL lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat vattenförhållandena, 
möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, och 
till möjligheterna att förebygga vattenföroreningar, och risken för översvämning och 
erosion.  
 
En viktig skillnad mellan MB och PBL är att PBL kan styra utvecklingen inom ett helt 
planområde medan MB bygger på att man i varje enskilt fall bedömer vad som kan 
krävas. Vid bedömningen av vilka krav på hänsyn som kan ställas utifrån MB skall 
särskilt nyttan av skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna 
för dessa beaktas 

Miljöbalken (MB) 
Syftet med MB är att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och 
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder 
som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs av reglerna. Kapitel 
2 i MB innehåller de Allmänna hänsynsreglerna som innebär att alla som bedriver eller 
avser att bedriva en verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som 
krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

Baltic Sea Action Plan (BSAP)  
En gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö. Länderna inom Helcom har kommit 
överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan 
(BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021. Beslutet om 
aktionsplanen fattades av ministrarna runt Östersjön år 2007.  
 
Vid ministermöte 2018 konstaterades att det inte är troligt att god status nås till 2021, 
trots omfattande insatser och trots att bl.a. tillförseln av vissa farliga ämnen 
näringsämnen minskat. Mötet beslutade därför att planen ska uppdateras till 2021. 
Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med uppdateringen. 
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Bilaga 2 

Nulägesbeskrivning 

Grundvattenbaserad vattenförsörjning 

Förändringar i grundvattenuttagen på Kristianstadsslätten har lett till att 
grundvattenbildningen har ökat. När mer grundvatten tas ut från ett grundvattenmagasin 
kan grundvattenbildningen öka, på bekostnad av dränering till diken och vattendrag. 
Områden med grövre material i jordlagren medför då att en större mängd vatten kan 
infiltrera och bilda nytt grundvatten. Grundvattnet i dessa områden är sårbart då även 
ytliga föroreningar lätt kan följa med det infiltrerande grundvattnet.  

Av det totala grundvattenuttagen används merparten för bevattning. Cirka 32 % av 
grundvattenuttagen på Kristianstadsslätten används för dricksvattenförsörjningen i 
Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla och Hässleholm. Cirka 49 % används för 
bevattning, cirka 12 % tas ut av industrin och cirka 7 % är privata och övriga uttag, se 
Figur 3.  

 
Normalt ligger grundvattenytan ovanför havsnivå. Stora uttag av grundvatten på slätten 
kan leda till att grundvattentrycket i de djupa magasinen blir för låga och risken för 
saltvatteninträngning ökar då. När havsnivån sannolikt stiger i framtiden kan även detta 
öka risken för saltvattenpåverkan i brunnar nära kusten och Helge å.  

Grundvattnets sårbarhet, Figur 4, är en generalisering som bedömts med avseende på 
grundvattnets vertikala riktning och jordlagrens genomsläpplighet. Med nedåtriktad 
grundvattenströmning och hög genomsläpplighet ökar risken att eventuella föroreningar 
transporteras nedåt till djupare grundvatten. Grundvattnets vertikala strömningsriktning 
är baserad på modellering med kommunens grundvattenmodell där alla tillståndsgivna 
uttag på Kristianstadsslätten finns med. Områden som inte är bedömda kräver en 
bedömning baserad på lokala förutsättningar där hänsyn får tas till exempel jordlager 
och jorddjup. 

Bevattning
49%

Industri
12%

Privat och 
övriga

 7%

Dricksvatten
32%

Figur 3. De totala grundvattenuttagen 
på Kristianstadsslätten 2020. För 
bevattningsuttagen används de 
tillståndsgivna uttagen och för de 
kommunala uttagen och industrin 
används medelvärde över faktiska uttag 
när det är möjlig, i andra fall används 
de tillståndsgivna uttagen. I privat och 
övriga ingår uppskattningar av bland 
annat uttag för djurbesättningar och 
enskilda uttag för 
dricksvattenförsörjning.
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Figur 4. Generaliserad karta bedömd med avseende på grundvattnets vertikala riktning och jordlagrens 
genomsläpplighet. Framtaget i samarbete med VA-avdelningen och miljö och hälsoskyddsavdelningen. 

Vattenförsörjning och vattenverk 

I kommunen finns 19 befintliga vattenverk samt ytterligare ett vattenverk under 
uppbyggnad, i Gärds Köpinge. Vid samtliga vattenverk används grundvatten där 
huvuddelen av uttagen görs ur sedimentärt berg men även urberg och ytliga jordlager 
används som råvattenkälla. Kristianstads kommun förser även delar av Östra Göinge 
med dricksvatten.  

Tillståndsgivna uttag samt kapaciteten för de 19 vattenverken i kommunen kan ses i 
Tabell 2 i Bilaga 2. Uttagen i Vanneberga, Ivö och Norra Strö saknar tillstånd för uttag 
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av grundvatten. Då dessa uttag är mycket små och viss osäkerhet om vattenverkens 
framtid finns, så finns det i dagsläget inga planer på att söka tillstånd för uttagen. För 
majoriteten av tillståndsgivna grundvattenuttag finns utrymme för ökat uttag enligt 
tillstånden, om behovet skulle uppstå. För grundvattenuttagen i Kristianstad samt 
ytterligare en vattentäkt i kommun, Gringelstad, pågår arbetet med nya tillstånd för 
vattenuttag.  

Miljökvalitetsnormer för Kristianstadslättens norra grundvattendel bedöms ha god 
kemisk grundvattenstatus. Den södra delen bedöms ha god kemisk grundvattenstatus 
med tidsfrist till 2027. Miljökvalitetsnormerna och status för varje vattenförekomst kan 
sökas i VISS. 

Dricksvattensäkerhet  
Kommunal dricksvattensäkerhet handlar både om leveranssäkerhet och om hygienisk 
säkerhet.  

Driftstörningar i mindre orter kan hanteras med tillfälliga vattentankar men för de större 
orterna är det önskvärt med någon form av alternativ vattenförsörjning. En ny 
vattentäkt, Gringelstad, kommer delvis att kunna fungera som alternativ vattentäkt till 
Kristianstad och Åhus. För att öka leveranssäkerheten i Kristianstad och Åhus arbetar 
kommunen med att öka kapaciteten på den befintliga dricksvattenledningen mellan 
orterna. I Åhus råder det kapacitetsbrist, främst på sommaren, kommunen har reducerat 
risken för tillfälliga driftstörningar tack vare investering i ny lågreservoar som 
kopplades in 2020.  

Uttagen i brunnarna i centrala Kristianstad skall hållas till ett tekniskt minimum som 
inte riskerar inverka menligt på omkringliggande byggnader på grund av närheten till 
Härlövstippen. Tidigare undersökningar har visat att föroreningar från Härlövstippen 
kan röra sig i riktning mot centrala Kristianstad. Kristianstads kommun har inlett 
processen med att få en ny och miljöanpassad vattendom för att möta framtida krav på 
leveranssäkerhet och kvalitetskrav kopplat till centrala vattenverket. 

Den hygieniska säkerheten på vattenverken har utretts översiktligt genom bland annat 
mikrobiologiska barriärsanalyser (MBA) och HACCP-analyser har genomförts. Arbetet 
med att komplettera och förstärka befintliga barriärer pågår som ett led i det ständiga 
förbättringsarbetet som krävs vid livsmedelsproduktion. 

Arbetet med HACCP-analyser enligt Livsmedelsverket instruktioner påbörjades 2018 
och är ett löpande arbete. Riskanalyserna identifierade flertalet åtgärder som kan öka 
den hygieniska säkerheten på kommunens dricksvattenanläggningar. Investeringar 
kommer fortsatt att behövas på flertalet vattenverk även de kommande åren.  
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Vattenskydd 
En viktig del av en säker dricksvattenförsörjning är skyddet av råvattnet som används i 
dricksvattenförsörjningen. En ren och säker råvattenkälla säkerställs genom ett modernt 
vattenskyddsområde. Av kommunens totalt 22 vattentäkter har två vattentäkter ett 
modernt och reviderat vattenskyddsområde, Rickarum och Linderöd. Inom kommunen 
finns totalt sex vattentäkter utan vattenskyddsområde, dock används en av dessa ännu 
inte i väntan på tillstånd för grundvattenuttag.  

Uttagen av grundvatten på Kristianstadsslätten är många och konkurrensen om vattnet 
kommer troligtvis att öka i framtiden. Det finns även en risk att uttagen leder till en 
försämrad dricksvattenkvalitet då befintliga föroreningar av till exempel 
bekämpningsmedel eller näringsämnen kan transporteras ner till grundvattnet snabbare 
vid större uttag. Förekomst av bekämpningsmedel är ett problem främst i vattentäkterna 
i Everöd, Färlöv, Linderöd, Tollarp och Vittskövle. Kompletterande reningssteg är 
installerade eller planerade för att upprätthålla dricksvattenkvaliteten. 

 

Avloppsrening och reningsverk 

I kommunen finns 12 avloppsreningsverk med olika utsläppsvillkor. I Tabell 4 i Bilaga 
2 visas samtliga reningsverk och deras belastning.  

Många av reningsverken har idag låg standard på maskiner och teknik. Behovet av 
förnyelse och underhåll är därför stort. Underhållet sker idag till stor del akut genom att 
ersätta det som går sönder. Behovet är därför stort att vända det akuta underhållet till ett 
mer planerat underhåll för att även kunna följa med i teknikutvecklingen.  Ett uppdaterat 
drift- och övervakningssystem har stor betydelse för att göra det möjligt. Åtgärder är 
gjorda på nästan samtliga reningsverk för att uppgradera maskiner och teknik. Drift och 
övervakningssystem har uppdaterats i ombyggnaderna. Vissa verk har idag kvar 2 
övervakningssystem och styrningen behöver helt flyttas över till det nya styrsystemet. 
Det nya styrsystemet möjliggör optimering och övervakning på ett helt annat sätt än det 
gamla. 

För de reningsverk som eventuellt kan behöva öka sin kapacitet bör inga stora 
nyinvesteringar göras innan behovet är utrett. Dock måste akut underhåll, för att hålla 
reningsverken igång, möjliggöras tills större nyinvesteringar kan göras. Tabell 5 i 
Bilaga 1 visar en översikt av reningsverkens kapacitet och behov av åtgärder. 
Bedömningen är baserad på verkens dimensionerade kapacitet med fokus på BOD-
belastning och flöde. Bräddning kan förekomma på och vid reningsverken vid hög 
hydraulisk belastning. En av orsakerna till detta kan vara tillskottsvatten, se stycket 
under ”Ledningsnät”.  
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Ledningsnät  

Kommuns ledningsnät är ca 2050 km långt, uppdelat på vatten (40 %), spillvatten (37 
%), och dagvattenledningar (23 %).  

I princip hela avloppsledningsnätet i kommunen är ett så kallat duplikatsystem. Ett 
duplikatsystem betyder att spillvattennätet endast ska ta emot spillvatten och att 
dagvatten inte leds in i ledningsnätet för spillvatten utan att det går i ett separat 
dagvattensystem. 

Basinformation om ledningsnätet finns i VA-avdelningens GIS-databas. Här registreras 
ledningssträckor på karta med uppgifter om dimension, ålder, material, läckor etc. för 
hela kommunens ledningsnät.  

En inventering av ledningsnätets status för åtgärdsprioritering är utförd och ingår som 
en viktig del i planeringsarbetet för ledningsförnyelse. 

Spillvattenledningar 
Inom kommunen finns ca 76 mil spillvattenledningar. Av dessa är ca 15 % 
överföringsledningar, varav större delen utgörs av betongledningar som är känsliga för 
svavelväte på grund av dess frätande inverkan på betongen. Särskilt 
överföringsledningarna från Everöd – Kristianstad och Åhus-Kristianstad har blivit 
angripna av svavelväte. Det pågår därför arbete med att ersätta dessa med plastledningar 
eller genom relining (ledningen kläs invändigt med plast). Svavelvätebildningen är både 
ett problem för anläggningen, för arbetsmiljön och för allmänheten.  

Ledningsnätets kapacitet revideras kontinuerligt efter exploatering och 
utbyggnadsområden. Hydrauliska modeller skapade i simuleringsprogram är ett av 
verktygen som används. Dessa programvaror används både i felsökningssyfte och som 
grund till kapacitetsutredningar för att möta behov uppkomna som en följd av 
utbyggnadsplanerna i ÖP och i VA-utbyggnadsplanen.. 

Av spillvattensystemets dryga 150 pumpstationer på ledningsnätet bedöms 14% ha 
brister som behöver åtgärdas snarast. Samtidigt bedöms 47% ha ett planerat behov av 
upprustning. 

Tillskottsvatten 
De flesta reningsverk har problem med tillskottsvatten (dag- och dräneringsvatten som 
på olika sätt läcker in i spillvattenledningar), men för CRV, Maglehem, Linderöd, och 
Vittskövle utgör det ett större problem. Även Tollarp har problem med höga flöden som 
påverkar reningsprocessen. Tillskottsvatten kan medföra att reningsverket överbelastas 
och måste brädda orenat vatten, att reningsgraden minskar och att energi- och 
kemikalieförbrukningen ökar. Även energiförbrukningen i pumpstationer påverkas av 
tillskottsvatten.  
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Åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till CRV är prioriterat. Höga flöden 
medför risk för ursköljning av verkets biosteg, vilket ger sämre rening och risk för att 
begränsningsvärdet inte klaras.  

Källor till dag- och dräneringsvatten som tillförs spillavloppsnätet kan vara flera och är 
inte alltid lätta att lokalisera. Det kan vara felkopplade stuprör och dräneringsledningar, 
inläckage på servisledningar inne på fastighet, överläckage i ledningsgravar samt 
inläckage av grundvatten. Arbetet med att spåra och åtgärda tillskottsvatten är ett 
långsiktigt och resurskrävande arbete. Arbete har inletts för att på ett systematiskt sätt 
peka ut i vilka delar av ledningsnätet som är värst drabbade för att sedan kunna göra rätt 
åtgärd på rätt ställe.  

Dricksvattenledningar 
Inom kommunen finns ca 82 mil dricksvattenledningar. Det finns rundmatning på 
många ställen på dricksvattennätet som innebär en ökad leveranssäkerhet. På vissa 
utsatta sträckor som har låg omsättning måste spolningar regelbundet genomföras för att 
förbättra omsättningen och dricksvattenkvaliteten. 

Dagvattenledningar 
Det finns ca 47 mil dagvattenledningar i kommunen. Kraven på dagvattenledningar har 
ökat med tiden och dimensioneringsförutsättningarna har ändrats från att klara regn med 
2-års statistisk återkomsttid till 10-års återkomsttid. På många håll är kapaciteten på 
ledningsnätet okänd. I första hand bör åtgärder i form av översvämningsytor, 
fördröjningsmagasin och ytlig avledning av dagvatten genomföras, i andra hand öka 
dimensioneringen av ledningsnätet. 

Ledningsförnyelse 
Långsiktig planering av ledningsnätet behövs för att undvika avbrott i 
vattenförsörjningen. Se även nybyggnads och förnyelseplan. 

Förnyelsen av ledningsnätet är en för kommunen viktig planeringsfråga. Planering för 
förnyelse av ledningsnätet pågår löpande.  
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Nulägesbeskrivning, tabeller 

Nedan följer tabeller över nuläget beträffande recipienter, vattenverk, åtgärdsbehov 
etcetera, vilka omnämnts i huvuddokumentet. Tabellerna följer samma ordning som den 
beskrivande texten i VA-strategin. 

Tabell 1 Översikt över reningsverkens recipienter. 
 Recipient 

Centrala reningsverket i 
Kristianstad (CRV) 

Hammarsjön 

Ivö grundvattnet 
Vånga Ivösjön 
Degeberga Segesholmsån 
Maglehem Julebodaån 

Linderöd Lindebäck, tillflöde till Vramsån 

Rickarum Vramsån 
Gärds Köpinge Vramsån 
Vanneberga grundvattnet 
Vittskövle Vittskövleån  
Tollarp Vramsån 
Arkelstorp Oppmannasjön 
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Tabell 2. Kommunala vattenverk i Kristianstads kommun  
Vattenverk Berg eller 

jord 
Tillåtet uttag 
(m3/år) 

Totalt uttag 2020 
(m3/år) 

Kristianstad (Centrum, 
Industriområdet, Näsby 
fält, nya Näsby fält) 

Berg* 6 387 000 (sökt 
uttag 6 570 000) 

4 943 826 

Åhus Berg* 1 642 50 0  1 192 209 
Tollarp Jord 1 240 000 328 571 
Degeberga Jord 255 000 129 565 
Önnestad Berg* 146 000 85 442 
Färlöv Jord 182 000 138 383 
Fjälkinge Berg* 182 000 119 870 
Bäckaskog Berg* 66 000 34 633 
Everöd Berg* 255 000 101 386 
Linderöd Berg** 73 000 34 085 
Maglehem Berg* 55 000 15 914 
Gärds Köpinge Berg* 146 000 44 654 
Friseboda Berg* 73 000 35 439 
Rickarum Berg** 36 500 8 374 
Vanneberga Berg*  1 495 
Vittskövle Berg* 54 800 18 377 
Vånga Jord 16 425 11 784 
Ivö Berg*  2 421 
Strö Berg*  3 238 
Gringelstad (nytt 
vattenverk under 
uppbyggnad i Gärds 
Köpinge) 

Berg*  Sökt 2 054 000 - 

* = sedimentärt berg ** = urberg 
 

Tabell 3. Preliminär bedömning av vilka vattenverk som kan behållas resp. byggas 
om eller slopas. 

VILKA VATTENVERK SKA BEHÅLLAS? 
Vattenverk Behåll Slopa/nytt Kommentar 
Arkelstorp  X Vattenverket är ombyggt till en 

tryckstegringsstation och vatten tas från 
Kristianstad. 

Bäckaskog X  Eventuellt nytt verk eller renovering för att 
även försörja Fjälkinge. Kräver ny 
vattendom, påbörjad.  

Degeberga X   
Everöd  X Tämligen nedgånget och svårskött men 

viktigt verk. Försörjer även Sönnarslöv och 



13

 

Kristianstads kommun | 2022 

Huaröd. Ersätts av nytt verk i Gärds 
Köpinge.  

Fjälkinge X  Viktigt verk, men hög hårdhet. Hög nitrat i 
B1. Ett alternativ är att slopa verket och 
bygg nytt i Bäckaskog, hänger samman med 
ny vattendom i Bäckaskog.  

Friseboda X  Ett vattenverk i relativt gott skick. Ev. 
utredning för utveckling för att försörja fler 
i södra kommunen och ge kapacitet att 
sälja vatten till Simrishamn. 

Färlöv X  Behåll verket men möjlighet att skicka 
vatten mellan Färlöv och Kristianstad finns. 
Ny vattendom för Kristianstads vattenverk 
kan ge framtida villkor.  

Gärds Köpinge  X Ersätts av nytt verk i Gärds Köpinge.  
Huaröd  X Vattentäkten är avvecklad pga. 

råvattenkvaliteten. Vattenverket omgjort 
till tryckstegringsstation.  

Ivö  X Mycket litet verk. Delvis upprustning har 
skett. Om verket ska behållas eller ej avgörs 
delvis av hur avloppet kan lösas. 

Kristianstad X  Blir ett allt viktigare verk allteftersom fler 
orter ansluts. Viktigt att säkra 
vattentäkterna till vattenverket då det 
förser ett stort antal människor med 
dricksvatten.  

Linderöd X  Behov av renovering. 
Maglehem X   
Rickarum X   
Strö  X Mycket litet verk, ska läggas ner och 

kopplas till Färlövs vattenverk. Bekymmer 
med råvattenkvalitet. 

Tollarp X  Nytt vattenverk klart 2018. 
Vanneberga  X Mycket få abonnenter, men behov finns av 

ökat försörjningsområde. Problem med 
svårbehandlat järn och hårdhet gör att 
verket kan ifrågasättas. Ansluts eventuellt 
till Bäckaskog, beror på framtida 
vattendom.  

Vittskövle X  Behov av renovering. I framtiden kopplas 
till nya vattenverket i Gärds Köpinge  

Vånga X  Nyligen upprustat.  
Åhus X  Ny lågreservoar samt framtida hopkoppling 

med nya vattenverket i Gärds Köpinge ökar 
kapaciteten.  

Önnestad X   
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Tabell 4. Lista över samtliga reningsverk i kommunen 
Reningsverk  Tillståndsgiven 

dimensionering 
(pe), om inte 
annat anges 

Nuvarande belastning 
(personekvivalenter, pe, räknat som 
70g BOD/pe*d, om inget annat anges) 

Centrala 
reningsverket i 
Kristianstad (CRV) 

205 000*   Ca 140 000 

Arkelstorp 1000 Ca 650 

Ivö 30 fastigheter 30 fastigheter 

Vånga 250 150 

Degeberga  2000 Ca 940 

Maglehem 300 Ca 104 

Linderöd 600 Ca 230 

Rickarum 190 Ca 45 

Tollarp 9000 Ca 5700 

Gärds Köpinge  900 400 

Vanneberga 50 3-14 m3/d (baserat på flöde från VV) 

Vittskövle 250 Ca 134 

* Nytt tillstånd för 260000 pe börjar gälla från april 2025. 
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Tabell 5. Översikt av reningsverkens kapacitet och behov av åtgärder. 
  

Kapacitet 
 
Avveckling? 

 
Behov av åtgärder 

Centrala 
reningsverket 
i Kristianstad 
(CRV) 

Nära max 
kapacitet 

Nej Ombyggnad och tillbyggnad av verket 
pågår. 
Nytt tillstånd har man tagit i anspråk 
27 april 2020. 
Behov av att minska tillskottsvatten 
finns. Arbetet pågår. 

Ivö För litet för 
Ivös behov 

Ja Ersätts med ny lokal anläggning för 
nuvarande verksamhetsområde. 
Sjöledning till Bäckaskog för anslutning 
mot CRV avvaktas för framtida beslut. 

Vånga God för 
nuvarande 
belastning 

Nej Nytt reningsverk med SBR-teknik 
driftsattes augusti 2021.  

Degeberga God för 
nuvarande 
belastning 

Nej Översyn av kapacitet behövs i samband 
med vidare utredning av 
”Degebergastråket” – ev. behövs 
utbyggnad för att klara kommande 
behov.  
Modernisering har skett med nytt 
styrsystem ABB 800xA, ny utrustning 
mekaniskt reningssteget är klart. Behov 
av att installera slamavvattning. 
Läkemedelsrening byggd. 

Maglehem God för 
nuvarande 
belastning 

Kanske, bör 
utredas.  

Åtgärder mot tillskottsvatten – 
åtgärder på ledningsnätet krävs 
oavsett vart avloppsvattnet leds. Finns 
endast delvis utbyggt dagvattennät. 
Tillskottsvatten är fortfarande det 
stora problemet.  

Linderöd God för 
nuvarande 
belastning 

Nej Behov av att minska tillskottsvatten 
och/eller utjämna flödet. 
Reningsverket har genomgått en 
renovering för styr- 
övervakningssystem. Hela verket är 
renoverat förutom luftningen i 
biologin. Beroende på tidsplan för 
tillskottsvatten bör kanske utjämning 
utredas om detta ger effekt på 
reningen. 

Rickarum God för 
nuvarande 
belastning 

Nej Renoverat 2019-2020. 
Felkopplingar klara 2020. Hela 
projektet, ledningsförnyelse beräknats 
vara klart 2023. 
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Gärds 
Köpinge 

God för 
nuvarande 
belastning 

Kanske, bör 
utredas. 

Översyn av kapacitet behövs i samband 
med vidare utredning av 
”Köpingestråket”. 
Tillskottsvatten behöver minskas.  
Verket är upprustat till viss del.  

Vanneberga För liten för 
hela 
Vannebergas 
behov 

Ja Läggs ner i samband med utbyggnad av 
Vannebergastråket – överföring till CRV 
via Fjälkinge.  
Utredning krävs. 

Vittskövle God för 
nuvarande 
belastning 

Nej Tillskottsvattenproblematik. Finns 
dräneringssystem med oklar funktion 
och status för att minska 
tillskottsvatten – behöver ev. 
förbättras. Fortsatt höga flöden till RV 
vinterhalvåret. 

Tollarp God för 
nuvarande 
belastning 

Nej Problem med tillskottsvatten. 
Bättre processtyrning behövs. Känslig 
recipient och relativt stort verk där 
avloppsreningen behöver säkerställas. 
Biosteget har uppgraderats samt rens 
och slamhantering och 
kemikaliedosering. Arbete med byte av 
styr och övervakningssystem påbörjat. 
Behov av ytterligare upprustning 
kvarstår. 

Arkelstorp God för 
nuvarande 
belastning 

Kanske, bör 
utredas 
vidare 

Slitet verk som dock fungerar bra idag. 
Mekaniska steget och slamhantering 
ombyggt. Tillskottsvattenproblematik 
bör utredas.  
Behov av ytterligare upprustning 
kvarstår. 
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Tabell 6. Sammanställning av åtgärdsbehov i det allmänna VA-nätet. 
 

Åtgärd 

 

Resursbehov 

 

Tidplan 

Vattenförsörjning   

Ta fram en kommunal 
vattenförsörjningsplan med strategi 
och riskanalys för den framtida 
vattenförsörjningen i kommunen  

Arbetstid + ev.  
konsultkostnad 

Pågående 

Vattendomar och 
vattenskyddsområden  

Arbetstid + ev.  
konsultkostnad 

Pågående 

Plan för 
reservvattenförsörjning/ökad 
redundans för kommunens större 
orter 

Arbetstid + ev.  
investering 

Pågående – 
mellan 5-10 år 

Genomföra ombyggnader med bl.a. 
installation av UV-ljus och 
reservkraftverk enligt 
åtgärdsprogram för vattenverken 

Arbetstid + investering Pågående –  

kort < 5 år 

   

Ledningsnät   

Upprätthålla förnyelsetakten för 
ledningar i investeringsprojekt. 

Utredning och 
investering 

Pågående 

Intensifiera det systematiska arbetet 
med att utreda källor till och åtgärda 
tillskottsvatten till fr.a. CRV men 
även de övriga verken. 

Utredning och 
investering 

Pågående 

Översyn av de ledningsnät som 
påverkas av en utbyggnad av det 
allmänna VA-nätet enligt 
utbyggnadsplanen och framtida 
exploateringar. 

Utredning och eventuell 
investering 

Pågående 

 

Utreda och åtgärda möjliga åtgärder 
mot tillskottsvatten genom ett nytt 
dagvattensystem i Maglehem  

Utredning och 
investering 

Pågående –  

kort < 5 år 

Utreda kapacitet och behov av 
förnyelse av överföringsledningar till 
CRV  

Utredning och eventuell 
investering 

Pågående –  

kort < 5 år 

Utreda eventuella kapacitetsbrister 
på dagvattennätet 

Utredning och eventuell 
investering 

Pågående 
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Omläggning av ledningsnätet i 
Rickarum 

Investering Pågående 

Omläggning av ledningsnätet i 
Linderöd 

Investering Pågående 

   

Reningsverk   

Åtgärder på Kristianstad CRV  Stor investering Pågående 

Åtgärda Linderöds reningsverk för 
nuvarande problem 

Investering Pågående 

Översyn av Degeberga ARV på grund 
av en utbyggnad av det allmänna 
VA-nätet enligt utbyggnadsplanen. 
Möjlighet att avveckla Maglehem 
bör utredas ihop med detta. 

Utredning och eventuell 
investering 

Mellan 5-10 år 

Översyn av Gärds Köpinge och 
Arkelstorp på grund av en 
utbyggnad av det allmänna VA-nätet 
enligt utbyggnadsplanen.   

Utredning och eventuell 
investering 

Mellan 5-10 år 

Ivö Investering Pågående 

 

Tabell 7. Behovsbedömda bebyggelsegrupper utanför verksamhetsområdet, antal 
fastigheter samt beskrivning av VA-standard där den är känd. 
Område Antal 

fastigheter 
Beskrivning 

Hörröd 20 Större delen permanentboende, enskild VA 

Karpalund 15 Permanentboende. Varierande VA-
standard, Avloppen är inventerade 

Mjönäs N 40 Större delen permanentboende, enskild VA  

Mjönäs 20 Blandat boende, enskild VA  

Röetved 25 Permanentboende, enskild VA 

Sätaröd 30 Permanentboende, enskild VA 

Vasahus 15 Permanentboende, enskild VA 

Venestad 25 Permanentboende, enskild VA 

Åbro 25 Mest fritidsboende, enskild VA 

Äsphult 30 Permanentboende, enskild VA 
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Bilaga 3 
Strategier för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, så 
kallade §6 område. 
Utbyggnad av kommunalt dricksvatten- och avloppsförsörjning inom befintlig 
bebyggelse 2022 och framåt, så kallade §6 områden. Utbyggnadsområden för allmänt 
VA utgår från stråken i det befintliga VA-nätet. Kartan i Figur 5 ger en beskrivning av 
stråken. Punkterna i kartan ger en beskrivning om kommunens strategi.  
 

 

Figur 5 Behovsbedömda bebyggelsegrupper i utbyggnadsstråk. 
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Av de bedömda bebyggelseområdena tillhör 35 stycken kategori A, så kallade §6 
områden utpekade av Länsstyrelsen, vilket innebär att allmänt VA behövs enligt 
tidigare VA-plan. VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse prioriteras framöver med 
hänsyn till vattendragens ekologiska status. 

Bebyggelsegrupper ingår i den strategi som gjordes i samband med att VA-planen 
skapades 2016. Dessa områden är markerade med en röd punkt i kartan med tillhörande 
stråkpilar, som markerar riktning mot befintligt reningsverk. De gröna punkterna i 
kartan markerar bebyggelsegrupper där anslutning till kommunalt avlopp inte planeras i 
nuläget. Utbyggnadsplanen omfattar totalt ca 1500 hushåll.  

Beskrivning av utbyggnadsområden 

Stråk 1  Österslöv 
Utbyggnaden till Ekestad slutfördes 2018. Flackarp är det område som kvarstår att 
bygga ut dricksvatten och avlopp till. 

Flackarp har ca 40 hushåll. VA-försörjning sker i dag genom enskilda lösningar. 
Recipienten för området är Råbelövssjön som bedöms ha otillfredsställande ekologisk 
status. 
 

Stråk 2  Åhuskusten  
Dricksvattenförsörjning sker via Åhus vattenverk. Kommunfullmäktige antog 2019-11-
12 en ny översiktsplan, ”Kust- och havsplan” som anger riktlinjer för mark- och 
vattenanvändningen längs kusten och redovisar zoner med risk för översvämning. På 
grund av risk för översvämning har "Program för kustens utveckling från Åhus till 
Juleboda” från 2009 avskrivits, beslut 2021-03-30. Således inga utökade byggrätter för 
kvarvarande kustplaner.  

Stora Ekens väg har 35 hushåll. Blandat fritidsboende och permanentboende. 
Kommunalt dricksvatten finns till flertalet av hushållen i området. Recipienten för detta 
område är Hanöbukten. Beslut om verksamhetsområde togs 2020. Utpekat som §6 
område av Länsstyrelsen.  

Yngsjö – Mästers väg har 20 hushåll, blandat fritidsboende och permanentboende. 
Recipienten för detta område är Hanöbukten. Mästers väg har enskilda avloppslösningar 
med varierande status. Området ligger mycket nära planerad ledning. Beslut om 
verksamhetsområde togs 2020.  

Gamla Furuboda är bebyggelsen längs med Furubodavägen omfattar ca 25 fastigheter 
idag. Marken ligger delvis lågt och omfattas således av översvämningsrisk.  
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Åhuskärr är en relativt tät äldre bebyggelse med inslag av nybyggda hus. Totalt ca 30 
fastigheter.  
 

Stråk 3  Önnestad 
Önnestad tillhör kommunens basorter och beskrivs som ett utbyggnadsområde i 
kommunens översiktsplan. Vattenverk finns i Önnestad. Utbyggnadsområdena omfattar 
totalt ca 50 hushåll. 

Bockebäcksvägen Det är ett område med ca 40 hushåll varav 15 hushåll har 
kommunalt dricksvatten. Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten togs 
2020. 
 

Stråk 4  Vanneberga 
Vanneberga reningsverk har begränsade möjligheter till utbyggnad och kustområdet i 
sin helhet är i behov av bättre VA-lösning. En utredning om Fjälkingeledningens 
kapacitet är nödvändig. Vattenverket i Vanneberga saknar tillstånd och förser endast ett 
fåtal fastigheter med dricksvatten, övriga förses med dricksvatten från en privat 
gemensamhetsanläggning. Dricksvattenförsörjningen för hela området behöver därför 
utredas. Stråket föreslås sedan tidigare byggas ut i två etapper med utbyggnad till 
Vanneberga som etapp 1. Fritidsbebyggelse, etapp 2 nära kusten kan ske mot Rinkaby 
eller Åhus. Försvarsmaktens intresse i området skall beaktas. 

Vanneberga by har ca 100 hushåll varav 2 fritidsboende och 98 permanentboende. VA-
försörjningen är blandad, kommunalt dricksvatten finns delvis, övriga har samfälld 
vattenförsörjning och en mindre andel av hushållen är anslutna till den kommunala 
avloppsanläggningen som har begränsad utbyggnadsmöjlighet. Recipienten är 
grundvattnet och sårbarheten bedöms vara hög.  

Nymö ligger i anslutning till föreslagen ledning mellan Vanneberga och Fjälkinge. 
Totalt ca 70 fastigheter. Fastigheterna har idag enskilt VA. Recipient är grundvattnet.  

Landön har ca 40 hushåll varav 24 fritidsboende och 16 permanentboende. Här finns 
också en stor campingplats. Recipienten för detta område är Hanöbukten. Enskild 
avloppslösning föreslås. 

Fårabäck har 94 hushåll varav samtliga är fritidsboende på arrendetomter.  Recipienten 
för området är Hanöbukten via grundvattnet. Enskild avloppslösning föreslås. 

Krontorp-Svenstorp är två mindre bebyggelsegrupper som ligger på vägen mellan 
Fårabäck och Vanneberga. Totalt ca 40 fastigheter. Enskilda VA-lösningar med 
grundvattnet som recipient. Enskild avloppslösning föreslås. 
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Tosteberga har 50 hushåll varav 7 fritidsboende och 43 permanentboende. Recipienten 
för området är Hanöbukten. VA-försörjningen är inte tillfredsställande, gemensamt 
dricksvatten finns i övrigt enskilda avlopp. Enskild avloppslösning föreslås.  
 

Stråk 5  Öllsjö-Vä 
Skepparslöv är ett område med totalt ca 80 hushåll varav 4 fritidsboende och 76 
permanentboende. Här finns en kyrka och även en skola som är nedlagd. Området är 
utpekat i översiktsplanen som intressant utvecklingsområde. Exploateringsintressen 
finns, dock inte i direkt anslutning till befintlig bebyggelsegrupp. Recipienten för detta 
område är grundvattnet som bedöms vara mycket sårbart. Ur miljösynpunkt finns det 
dock områden som belastar grundvattnet hårdare, då den befintliga bebyggelsen inom 
Skepparslövs bykärna har enskilda avlopp i relativt gott skick.  Avloppsledningen från 
den befintliga bebyggelsen ansluts till CRV via anslutningspunkt i Öllsjö eller Vä. 
Bedömning av möjligheten att bygga ut VA för ny bebyggelse har utretts och bör tas i 
beaktande i samband med utbyggnad av VA för den befintliga bebyggelsen. Vid 
dimensionering av VA-systemet är det av stor vikt att antalet fastigheter som beräknas 
anslutas är korrekt så att funktionen på systemet upprätthålls. 
 

Stråk 6  Degeberga 
Stråket omfattar totalt ca 470 fastigheter. Reningsverket i Degeberga är väl fungerande 
och har kapacitet för nuvarande belastning. En utredning för att bedöma om 
kapacitetshöjande åtgärder krävs för att ansluta nedanstående bebyggelsegrupper till 
reningsverket eller om det bör anläggas ett nytt reningsverk för dessa fastigheter bör 
utredas. Vattenverk finns i Degeberga, Friseboda och Maglehem. I samband med 
utredningen av stråket bör möjligheten undersökas att avveckla Maglehems reningsverk 
och samordna med Degebergastråkets utbyggnad. Ett första steg är att utreda 
tillskottsvattnet i Maglehem. Försvarets intresse i området skall också beaktas.  

Österlia-Olseröd är två mindre utsträckta bebyggelsegrupper längs vägen mellan 
kusten och Degeberga. Ca 50 fastigheter som alla har kommunalt dricksvattenvatten 
men enskilda avloppslösningar. Recipient är grundvattnet.  

Olseröds sommarby är ett fritidshusområde med viss omvandling till 
permanentboende. Recipient är Hanöbukten. Området består av ca 60 planlagda 
fastigheter med enskilda avloppslösningar. Några har kommunalt dricksvatten. Det 
finns också några obebyggda tomter inom området. Inom området finns också 
Villaföreningen Olseröd Sommarby med en gemensam dricksvattenlösning kopplad till 
kommunalt dricksvatten.  

Rigeleje med Juleboda är ett område med ca 290 fastigheter varav nästan alla bedöms 
vara fritidsboende. Sannolikt finns här ett betydande sommarboende under perioden maj 
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- augusti. Recipienten för detta område är Hanöbukten. Området har kommunalt 
dricksvatten och enskilda avlopp.  

Holma är ett fritidshusområde som ligger väster om Rigeleje. Fastigheterna har 
kommunalt dricksvatten och gemensam avloppsanläggning med oklar status. Ca 90 
fastigheter varav ca 5 är obebyggda.  
 

Stråk 7  Everöd 
Everöd är inkopplat på tryckledningen från Huaröd och Ö Sönnarslöv in till CRV. 
Ledningen har problem med svavelväte. Arbetet med att bygga ett nytt kommunalt 
vattenverk i Gärds Köpinge har påbörjats och förväntas vara klart under 2022. Samtidigt 
pågår arbetet med en överföringsledning till Everöds vattenverk som kommer ge 
möjlighet att försörja Ö Sönnarslöv och Huaröd med dricksvatten. 

Lyngby är ett område med 30 hushåll varav 4 fritidsboende och 26 permanentboende. 
Recipienten för detta område är grundvattnet. Området har kommunalt dricksvatten och 
enskilda avlopp. Området ligger nära befintlig tryckledning i Everöd.  

Tings Nöbbelöv. Området ligger intill befintlig tryckledning från Everöd, vissa 
fastigheter norr om Nöbbelövsvägen är redan anslutna. Området omfattar ca 40 
fastigheter. Recipient är grundvattnet som är sårbart i området.  
 

Stråk 8  Fjälkinge 
Fjälkinge är en av kommunens basorter. En utredning om ledningskapacitet in till CRV 
bör göras. Vattenverk finns i Fjälkinge och Bäckaskog. Utbyggnadsområdena omfattar 
totalt ca 100 hushåll. 

Befintlig tryckledning finns från Bäckaskogs slott via Kiaby, Bäckaskog och Fjälkinge 
in till CRV.  

Ivö, centrala delen har 80 hushåll varav 30 fritidsboende och 50 permanentboende. 
Dessutom finns två större campingplatser. Recipienten för detta område är Ivösjön via 
grundvattnet. Dagens VA-lösningar består av kommunalt dricksvatten och avlopp för en 
del av bebyggelsen. Övriga har enskilda lösningar för både vatten och avlopp. Den 
kommunala avloppsanläggningen förnyas under 2021. En potentiell lösning för VA-
försörjning på Ivö är genom sjöledning för avlopp. Dricksvattenförsörjning kan 
antingen ske genom sjöledning från Bäckaskog/Fjälkinge eller genom ombyggnad av 
Ivö vattenverk.  

Kjuge är ett mindre område på ca 20 fastigheter nära ledningen från Bäckaskog som 
kan bli aktuellt för anslutning. Närmare utredning får göras i samband med förstudie för 
stråket. Recipient är grundvattnet.  
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Stråk 9  Bjärlöv – Färlöv 
Torsebro är ett utsträckt område som omfattar närmare 100 fastigheter på båda sidor 
om Helge å. Blandade VA-lösningar finns, många omgjorda på senare år, både enskilda 
och gemensamhetsanläggningar. Helge å och grundvattnet är recipient. Avstånd till 
Bjärlövsledningen är knappt 1 km men ledningsdragning mot Näsby bör även 
övervägas. 
 

Stråk 10  Arkelstorp 
Arkelstorp är en av basorterna. Allmän VA-anläggning finns i byn med eget 
reningsverk och kommunalt dricksvatten från Kristianstad. Några mindre 
bebyggelsegrupper ligger i närheten till Arkelstorp.  

Gamla Arkelstorp och Brunnen, ca 25 fastigheter. Har enskilda VA-lösningar. 11 
fastigheter har kommunalt dricksvatten och ingår i verksamhetsområde för dricksvatten. 
Enskild avloppslösning föreslås. 

Brunstorp, med 20 fastigheter föreslås enskilda avloppslösningar. Även 
bebyggelsegrupper norr om Brunstorp föreslås enskild avloppslösning. 

Oppmanna, sydost om byn med ca 60 fastigheter utreds att anslutas till Arkelstorp. 
Recipienten bedöms var starkt förorenad av enskilda avlopp.  
 

Stråk 11  Tollarp 
Reningsverket i Tollarp har tillräcklig kapacitet för anslutning av nedanstående 
fastigheter. Recipient är Vramsån. Kommunalt dricksvattenverk finns i Tollarp. 

Hommentorp har 20 hushåll samt ytterligare ca 10 hushåll i Östra Vram, varav 1 
fritidsboende och 29 permanentboende. Recipienten för detta område är Vramsån. 
Hommentorp har blandade VA-lösningar, kommunalt dricksvatten finns, i övrigt 
enskilda anläggningar.  
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Stråk 12  Vånga, öster och söder om byn  
Direkt utanför Vånga by finns dels ett område söder om byn och ett öster om byn. 
Tillsammans är det 50 hushåll varav 2 för fritidsboende och 48 för permanentboende. 
Recipienten för detta område är Ivösjön respektive grundvattnet. Till Vånga reningsverk är de 
centrala delarna av byn anslutna. Vid utbyggnad behöver kapaciteten i reningsverket utredas 
närmare och eventuellt krävs vissa ombyggnader. Det finns ett befintligt vattenverk som kan 
kräva ombyggnation. Råvatten påverkat av omgivande jordbruksmark.  
 

Stråk 13 Gärds Köpinge 
Renovering av reningsverket i Gärds Köpinge är påbörjat. Recipient är Vramsån. 
Ledningsdragning mot överföringsledning bör också övervägas. Vattenverket i Gärds 
Köpinge ersätts med ett nytt vattenverk men befintliga borror förväntas behållas. 

Gringelstad har 60 hushåll varav 2 är fritidsboende och 58 permanentboende. Recipienten för 
detta område är grundvattnet/Vramsån. Ett mindre antal fastigheter har en 
gemensamhetsanläggning, i övrigt enskilda lösningar.  

Hovby omfattar ca 30 fastigheter intill Hammarsjön som är recipient. Enskild lösning av 
avloppen föreslås. 
 

Stråk 14 Rickarum 
Reningsverket har under hösten 2020 genomgått en ombyggnad där man har förbättrat 
arbetsmiljön. Arbetet med att ta bort tillskottsvatten pågår i Rickarum. När arbetet är klart och 
jämnare belastning av verket är uppnådd bedöms det finns goda förutsättningar för en ökad 
belastning. Recipient är Vramsån. Kommunalt vattenverk finns. 

Djurröd är ett område med 50 hushåll varav 3 fritidsboende och 47 permanentboende. 
Recipienten för detta område är grundvattnet som bedöms vara sårbart. Möjligheten att leda 
avloppsvattnet till Rickarums reningsverk bör utredas som första alternativ.  
 

Stråk 15 Norra Strö – Övarp  
De mindre byarna Norra Strö och Övarp har ca 45 hushåll varav 1 fritidsboende och 44 
permanentboende. Här finns också kyrka och verksamhetslokaler. VA-försörjningen är 
blandad. Kommunalt dricksvatten finns i Norra Strö, vattenverket i Norra Strö är i 
behov av upprustning. Utredning är påbörjad att försörja området med kommunalt 
dricksvatten från Kristianstad. Avloppsförsörjning till CRV kan således bli möjlig.   



 

 

 

 

VA-strategi för Kristianstads kommun                 
Dnr [Ange diarienummer] 
Antagen av [Ange organisation] 
 

 
 

Tekniska förvaltningen | Vatten och avlopp 
Mona Eliasson |  

www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 132 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/593 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till tekniska nämnden på grund av omvärldens 

brist på material, material- och elkostnader som skenar vilket kan på-
verka vad kommunen planerar göra i framtiden, samt att taxeberäk-
ningen behövs ses över. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras på grund av omvärldens 
brist på material, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka 
vad kommunen planerar göra i framtiden, samt att taxeberäkningen be-
hövs ses över. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, planav-
delningen och mark och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till 
VA-strategi. Denna VA-strategi är en revidering av tidigare VA-plan. Re-
missrunda till berörda förvaltningar genomfördes under hösten 2021. VA-
strategins textdel beskriver övergripande inriktning. Detaljer kring projekt, 
tidsramar och ekonomi finns beskrivet i Verksamhetsplaneringen (VP) som 
är ett Exceldokument. VP är ett arbetsmaterial som ständigt revideras. 
Under året kommer tillägg och ändringar att kontinuerligt göras. I verk-
samhetsplaneringen finns till största del projekt med planeringshorisont 
1–5 år. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. Detta ska 
bidra till att sjöar och vattendrag inte försämras och når/håller god ekolo-
gisk status. VA-verksamheten ska drivas och utvecklas på ett säkert sätt så 
att negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks, idag och i 
framtiden. Vid utbyggnad av allmänt VA ska dimensionering ske med hän-
syn till kommande utbyggnad baserad på prognosticerad befolknings-
mängd. 

Bakgrund till ändring i nomenklaturen kring strategi/plan grundar sig på 
nödvändigheten att skilja den tidigare VA-planen som vilade på kunskaper 
som fanns 2015 och strategin är baserad på erfarenheter från de delar som 
var bra och de som var mindre bra i tidigare dokument. VA-strategin inne-
håller nu generell beskrivning av arbetssätt och kontaktytor mot andra 
förvaltningar samt myndigheter. I strategin ingår dessutom en verksam-
hetsplanering som kan ändras löpande beroende på omvärldsfaktorer och 
aktuella beroenden inom kommunen. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-08 § 115. 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-19. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-26. 
VA-strategi för Kristianstads kommun. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

KS § 281 

Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens  
högstadie- och gymnasieskolor 
Änr KS 2021/1390 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-

valtningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade bifall till socialdemokraternas motion. 

De flesta får sin första mens när de går i grundskolan och det är viktigt att 
alla känner sig trygga om de till exempel råkar få mensen på skoltid. Bin-
dor, tamponger och menskopp utgör en kostnad som med råge kan över-
stiga flera hundra kronor om året.  

För de som inte har råd med mensskydd blir mensen ett hinder för frihet. 
Om någon väljer att stanna hemma från skolan eller att inte gå på aktivite-
ter blir mensen något som begränsar. Enskilda skolor har redan idag valt 
att tillhandahålla mensskydd till sina elever genom elevhälsan. Vänsterpar-
tiet anser att alla skolor ska erbjuda denna möjlighet. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till motionen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S), Kristina Lindbåge (S) och Ulrika Tollgren (S) 
föreslår 2021-10-15 i en motion till kommunfullmäktige att Kristianstads 
kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta 
införandet av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gym-
nasieskolor.  

Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdis-
kussioner inför utformandet av barn- och utbildningsnämndens internbud-
get för 2023. Den årliga kostnaden för att tillhandahålla mensskydd för ele-
verna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor beräknas uppgå till 
1,6 Mkr per år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-
valtningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 248. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05 § 30. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29 § 19. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 
Barnkonsekvensanalys 2022-02-16. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-03-25 § 34. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 176. 
Remiss 2021-11-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-19 § 256. 
Motion 2021-10-15. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

KSAU § 248 

Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens  
högstadie- och gymnasieskolor 
Änr KS 2021/1390 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-
valtningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut mot 
Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens arbetsutskott beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens för-
slag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S), Kristina Lindbåge (S) och Ulrika Tollgren (S) 
föreslår 2021-10-15 i en motion till kommunfullmäktige att Kristianstads 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07  

 

 

 

kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta 
införandet av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gym-
nasieskolor.  

Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdis-
kussioner inför utformandet av barn- och utbildningsnämndens internbud-
get för 2023. Den årliga kostnaden för att tillhandahålla mensskydd för ele-
verna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor beräknas uppgå till 
1,6 Mkr per år. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Besluta att motionens förslag om införandet av kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor anses besvarad 
med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05 § 30. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29 § 19. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 
Barnkonsekvensanalys 2022-02-16. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-03-25 § 34. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 176. 
Remiss 2021-11-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-19 § 256. 
Motion 2021-10-15. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-05  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 30 

Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Änr BUN 2021/5492 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att motionens förslag om införandet av kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor anses besvarad 
med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Tf. förvaltningschef Anders Månsson redogör för ärendet.  

Yrkande 
Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till motionens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och motionens förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall på 
arbetsutskottets förslag respektive bifall till motionens förslag och finner 
att barn- och utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.  

Reservation 
Ulrika Tollgren (S) lämnar reservation till förmån för eget förslag.  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden  2022-04-05  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfull-
mäktige att Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kom-
munens högstadie- och gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta 
införandet av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor.  

Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdis-
kussioner inför utformandet av barn- och utbildningsnämndens internbud-
get för 2023. Den årliga kostnaden för att tillhandahålla mensskydd för 
eleverna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor beräknas uppgå 
till 1,6 Mkr per år. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att motionens förslag om införandet av kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor anses besvarad 
med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29 § 19 

Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-03-25 § 34 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16 

Kommunfullmäktiges beslut om remittering till kommunstyrelsen angåen-
de motionen 2021-10-19 

Kommunstyrelsens remiss till barn- och utbildningsnämnden angående 
motionen  
2021-11-18  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden  2022-04-05  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Motion från Socialdemokraterna (S): Inför kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor 2021-10-15  

Barnkonsekvensanalys 2022-02-16 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUNAU § 19 

Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Änr BUN 2021/5492 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att motionens förslag om införandet av kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor anses besvarad 
med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Tf förvaltningschef Anders Månsson redogör för ärendet.  

 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfull-
mäktige att Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kom-
munens högstadie- och gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta 
införandet av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor.  

Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdis-
kussioner inför utformandet av barn- och utbildningsnämndens internbud-
get för 2023. Den årliga kostnaden för att tillhandahålla mensskydd för 
eleverna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor beräknas uppgå 
till 1,6 Mkr per år. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att motionens förslag om införandet av kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor anses besvarad 
med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16 

Kommunfullmäktiges beslut om remittering till kommunstyrelsen angåen-
de motionen 2021-10-19 

Kommunstyrelsens remiss till barn- och utbildningsnämnden angående 
motionen  
2021-11-18  

Motion från Socialdemokraterna (S): Inför kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor 2021-10-15  

Barnkonsekvensanalys 2022-02-16 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-02-16 
Centrala förvaltningen  
Anders Månsson  
044135474  
Anders.Mansson@kristianstad.se Barn- och utbildningsnämnden 

Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Änr BUN 2021/5492 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att motionens förslag om införandet av kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor anses besvarad med hänvisning till barn- 
och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfullmäktige att 
Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta införandet av 
kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor.  
Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdiskussioner inför utformandet 
av barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2023. Den årliga kostnaden för att 
tillhandahålla mensskydd för eleverna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor 
beräknas uppgå till 1,6 Mkr per år. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16 

Kommunfullmäktiges beslut om remittering till kommunstyrelsen angående motionen 
2021-10-19 

Kommunstyrelsens remiss till barn- och utbildningsnämnden angående motionen  
2021-11-18  

Motion från Socialdemokraterna (S): Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor 2021-10-15  
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Barnkonsekvensanalys 2022-02-16 

Ärendet 

Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfullmäktige att 
Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

Om mensskydd ska tillhandahållas på kommunens högstadie- och gymnasieskolor finns 
främst två alternativa sätt att hantera detta. Antingen görs det genom att mensskydden 
delas ut av medarbetare, eller att eleverna hämtar mensskydden i särskilda automater. 

Rektor kan bedöma om det inom den egna tilldelade budgeten för 2022 finns möjlighet att 
prioritera införandet av kostnadsfria mensskydd på den egna skolenheten. Detta beslut 
åvilar rektor att i så fall fatta inom den befintliga budgetramen.  

Oavsett metod uppskattas den totala kostnaden för mensskydd och personalkostnad till 
1,6 Mkr per år.  

 
Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta ett generellt  
införande av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor. 
Kostnaderna för ett införande av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdiskussioner inför utformandet av barn- och 
utbildningsnämndens internbudget för 2023.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner 
beaktats.  

 

Anders Månsson Anders Månsson 
Tf förvaltningschef Skolchef 

Beslut expedieras till 

Kommunfullmäktige 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut. 
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina 
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter  

 
 

Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfullmäktige att 
Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever 

 
 ☒ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare  
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:  
Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfullmäktige att 
Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor.  Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att 
bekosta införandet av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. Förslag till beslutar förändrar därmed inte för barn jämfört med 
tidigare. 
 
☐ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare 
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Prövning av barnkonventionen har skett genom konsekvensanalys gentemot 
föreliggande förslag till beslut. Genom ovan beskrivning om hur förslag till beslut inte 
förändrar jämfört med tidigare för har barnkonventionens intentioner beaktats och 
bedömts. 
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-02-16 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Anders Månsson      

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:  
Elever i grundskolans högstadier och i gymnasieskolan. 
 

 
Planerad åtgärd/beslut 
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 2022-03-25 
 

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp   

 

 

FÖS § 34 

Beslut: Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Änr BUN 2021/5492 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna (S) föreslår 2021-10-15 i en motion till Kommunfullmäktige att 
Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta införandet av 
kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor.  
Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdiskussioner inför utformandet 
av barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2023. Den årliga kostnaden för att 
tillhandahålla mensskydd för eleverna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor 
beräknas uppgå till 1,6 Mkr per år. 

Samverkansgruppens slutsats 

Samverkansgruppen ställer sig bakom förslaget. 

Underlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16 

Kommunfullmäktiges beslut om remittering till kommunstyrelsen angående motionen 
2021-10-19 

Kommunstyrelsens remiss till barn- och utbildningsnämnden angående motionen  
2021-11-18  

Motion från Socialdemokraterna (S): Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor 2021-10-15  

Barnkonsekvensanalys 2022-02-16 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 176 

Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på  
kommunens högstadie- och gymnasieskolor 
Änr KS 2021/1390 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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REMISS 
 

Kommunledningskontoret 
2021-11-18  

Kansliavdelningen 
Amanda Svensson 
044135184 
amanda.svensson@kristianstad.se 

 

 

 

Mottagare   Barn- och utbildningsnämnden  

Ärendenummer  KS 2021/1390 

Ärende   Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristian-
stad 

För yttrande    Snarast eller senast 2022-02-14 

Yttrandet skickas till  Kommunledningskontoret, Kansliavdelning-
en 

 

 

Amanda Svensson 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 256 

Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Änr KS 2021/1390 

Beslut 
• Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S), Kristina Lindbåge (S) och Ulrika Tollgren (S) 
föreslår i en motion att Kristianstads kommun inför kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-14. 



Dina uppgifter
Dina uppgifter

Förnamn

Sabina

Efternamn

Månsson Hultgren

E-post

sabina.m.hultgren@telia.com

Partitillhörighet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Åhuspartiet

Ingen partitillhörighet

 

Medmotionärer

 
Namn E-post Partitillhörighet
Kristina Lindbåge  Socialdemokratern

a
Ulrika Tollgren  Socialdemokratern

a

Motion
Motion

Motionstitel

Kostnadsfria mensskydd

MOTION
2021-10-14

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/1390

  Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

  



Motionsbeskrivning

Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad
Menstruation är en naturlig del av en fertil kvinnas kropp och är nödvändig för 
reproduktion. Mensskydd är en oundviklig och ofrivillig utgift, i genomsnitt 
spenderar kvinnor i Sverige ca 50�000 kr på mensskydd under sin livstid. Vi vet 
att det finns familjer där ekonomin kan vara ansträngd och där mensskydd är för 
kostsamt. Vi anser att ingen flicka ska tvingas att stanna hemma från skolan för 
att hon har mens och saknas mensskydd. Att ge flickor tillgång till mensskydd 
kan vara avgörande för att de ska komma till skolan, kunna fortsätta sina 
fritidsaktiviteter mm. Det kan ha en stor ekonomisk betydelse i en familj där 
ekonomin är ansträngd. 

New York var först ut i USA genom att redan 2016 fatta beslut om att 
kostnadsfria mensskydd skulle finnas tillgängliga på skolor, härbärgen och 
fängelser. Som första land i världen röstade det Skotska parlamentet i november 
2020 igenom fria mensskydd till landets alla kvinnor. Sedan 2018 har det funnits 
fri tillgång till tamponger och bindor på universitet, skolor och yrkeshögskolor i 
Skottland.  
 
Öståker kommun har sedan 2018 satsat på gratis mensskydd till unga mellan 12 
och 23 år. Flickorna kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen i 
kommunen och på kommunens gymnasieskolor.  Smedjebackens kommun har i 
år infört kostnadsfria mensskydd på alla kommunala toaletter och gör det 
tillgängligt för all personal, elever och besökare. Ovanstående exempel visar på 
hur samhället kan bidra till att flickor och kvinnor kan få tillgång till mensskydd i 
sin närhet. 
Socialdemokraterna i Kristianstad skulle vilja att möjligheten till kostnadsfria 
mensskydd ska finnas i Kristianstad kommuns verksamheter. Det skulle vara till 
stor fördel om mensskydden fanns för fri utdelning hos elevhälsan. Det skulle 
innebära en större jämlikhet och ge en tydlig signal från samhället att flickor och 
kvinnor ska ha samma ekonomiska förutsättningar som killar och män.

Med denna bakgrund yrkar Socialdemokraterna:
 
 
-    Att Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor.  
 

För socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige 

Sabina M Hultgren (S), vice ordförande i arbete- och välfärdsnämnden

Kristina Lindbåge (S), vice ordförande i omsorgsnämnden

Ulrika Tollgren (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 2 (2)
Ärendenummer: KS 2021/1390

     



 

   Motion 
2023-01-27 

 
 
 
 
 
 

 
Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Menstruation är en naturlig del av en fertil kvinnas kropp och är nödvändig för reproduktion. 
Mensskydd är en oundviklig och ofrivillig utgift, i genomsnitt spenderar kvinnor i Sverige ca 
50 000 kr på mensskydd under sin livstid. Vi vet att det finns familjer där ekonomin kan vara 
ansträngd och där mensskydd är för kostsamt. Vi anser att ingen flicka ska tvingas att stanna 
hemma från skolan för att hon har mens och saknas mensskydd. Att ge flickor tillgång till 
mensskydd kan vara avgörande för att de ska komma till skolan, kunna fortsätta sina 
fritidsaktiviteter mm. Det kan ha en stor ekonomisk betydelse i en familj där ekonomin är 
ansträngd.  
 
New York var först ut i USA genom att redan 2016 fatta beslut om att kostnadsfria mensskydd 
skulle finnas tillgängliga på skolor, härbärgen och fängelser. Som första land i världen röstade det 
Skotska parlamentet i november 2020 igenom fria mensskydd till landets alla kvinnor. Sedan 2018 
har det funnits fri tillgång till tamponger och bindor på universitet, skolor och yrkeshögskolor i 
Skottland.   
  
Öståker kommun har sedan 2018 satsat på gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. 
Flickorna kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen i kommunen och på 
kommunens gymnasieskolor.  Smedjebackens kommun har i år infört kostnadsfria mensskydd på 
alla kommunala toaletter och gör det tillgängligt för all personal, elever och besökare. 
Ovanstående exempel visar på hur samhället kan bidra till att flickor och kvinnor kan få tillgång 
till mensskydd i sin närhet.  

Socialdemokraterna i Kristianstad skulle vilja att möjligheten till kostnadsfria mensskydd ska 
finnas i Kristianstad kommuns verksamheter. Det skulle vara till stor fördel om mensskydden 
fanns för fri utdelning hos elevhälsan. Det skulle innebära en större jämlikhet och ge en tydlig 
signal från samhället att flickor och kvinnor ska ha samma ekonomiska förutsättningar som killar 
och män. 

 
Med denna bakgrund yrkar Socialdemokraterna: 
  
  

- Att Kristianstads kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor.   

  
 
För socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige  
 
Sabina M Hultgren (S), vice ordförande i arbete- och välfärdsnämnden 
 
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande i omsorgsnämnden 
 
Ulrika Tollgren (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-12-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 303 

Interpellation - Med anledning av tillbakadraget  
initiativ Evenemangsstranden Ett av kommunens 
starkaste varumärke Hur blev det så här? 
Änr KS 2022/1520 

Beslut 
• Interpellationen får framställas.  

 

Sammanfattning 
Martin Hallingström Skoglund (S) har till kommunfullmäktige lämnat 
interpellation ställd till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ian  
Fernheden (SD) angående tillbakadraget initiativ gällande  
evenemangsstranden.  

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ian Fernheden (SD) svarar på 
interpellationen vid nästkommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-12-14. 
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 Interpellationstitel
Med anledning av tillbakadraget initiativ Evenemangsstranden  Ett av kommunens starkaste varumärke Hur blev det så här?

 Förtroendeuppdrag
1:vice ordförande Kommunstyrelsen

 Efternamn
Fernheden

 Förnamn
Ian

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
martin.hallingstrom.skoglund@kristianstad.se

 För- och efternamn
MARTIN HALLINGSTRÖM SKOGLUND

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Interpellation

2. Ärendet

Mottagare av interpellationen

Partitillhörighet
Sverigedemokraterna
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Beskrivning av interpellationen
Av allt att döma har det Initiativärende som inriktade sig till att ge svar och transparens på ett antal frågeställningar, kopplat till 
evenemangsstrandens omtvistade förutsättningar i nu gällande detaljplan, behandlats utan insyn och utan transparens. Att 
initiativärenden bereds och hanteras utanför de formella beslutsprocesserna förefaller som en ovanlig och oönskad ärendehantering 
och att SD efter nämnda informella process väljer att dra tillbaka ärendet, utan att självmant presentera de svar SD har fått, är högst 
anmärkningsvärt. Det är allvarligt om Ian Fernheden medger och medverkar till att begränsa vilken information som delges på 
formella Initiativärenden.
Den socialdemokratiska gruppen önskar med anledning av ovanstående detaljerade och skriftliga svar på ett antal frågor som SD 
har fått svar på att önskar även veta var och av vem svaren har givits.

Ladda upp ev. bifogade filer till interpellationen här
    (918 KB)Interpellation Ian Fernheden 20221209.doc

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 

   
Interpellation 

2023-01-27 
 
 
 
 
 
 

 
Till Ian Fernheden (SD), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Med anledning av tillbakadraget initiativ ”Evenemangsstranden – Ett av kommunens 
starkaste varumärke Hur blev det så här?” 
 
Vid kommunstyrelsen 2022-11-23 framkom att SD dragit tillbaka sitt inlämnade 
initiativärende ”Evenemangsstranden – Ett av kommunens starkaste varumärke 
Hur blev det så här?”.  
 
Den socialdemokratiska gruppen ställde sig frågande till varför och SD:s företrädare 
redogjorde kort att frågan har behandlats och svar har presenterats för samtliga tidigare 
företrädare i KSAU. Detta beslutsunderlag finns inte att återfinna och ingen utanför 
”majoriteten” känner igen någon presentation. Utifrån detta drar den socialdemokratiska 
gruppen slutsatsen att Karl-Henriks Nilssons påstående inte är sanningsenligt och helt enkelt 
inte stämmer.  
 
Av allt att döma har det Initiativärende som inriktade sig till att ge svar och transparens på 
ett antal frågeställningar, kopplat till evenemangsstrandens omtvistade förutsättningar i nu 
gällande detaljplan, behandlats utan insyn och utan transparens. Att initiativärenden bereds 
och hanteras utanför de formella beslutsprocesserna förefaller som en ovanlig och oönskad 
ärendehantering. Att SD efter nämnda informella process väljer att dra tillbaka ärendet, utan 
att självmant presentera de svar SD har fått, är högst anmärkningsvärt. Det är allvarligt om 
Ian Fernheden medger och medverkar till att begränsa vilken information som delges på 
formella Initiativärenden. 
 
Den socialdemokratiska gruppen önskar med anledning av ovanstående detaljerade och 
skriftliga svar på ett antal frågor, som SD har fått svar på. Den socialdemokratiska att önskar 
även veta var och av vem svaren har givits.  
 
1, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i 
initiativärendet enligt 

”I samband med att en ny mandatperiod inleds där nya politiker och ny förvaltningsledning tar plats händer 

någonting som kräver ett svar. Detaljplaneprocessen för evenemangs-området gör plötsligt helt om. Förlaget 

om att göra mindre tillägg till befintlig detaljplan förkastas och beslut om att en helt ny detaljplan skall göras 

fattas av det nya styret. Det är nu allt går fel, insikten om att inte röra en så generös detaljplan som den 

befintliga borde funnits bland de ledande tjänstemän och styrande politiker i Kristianstads kommunens. ”  

  
2, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i 
initiativärendet enligt 



 

   
Interpellation 

2023-01-27 
 
 
 
 
 
 

 
”Ledande tjänstepersoner och styrande politiker i kommunen hävdade inför beslut att Länsstyrelsen krävt att 

hela detaljplanen skulle göras om – Inte bara göra ett tillägg till befintlig - och där befintlig byggrätt på 

stranden släcktes ut och ett område för allmänhetens fria rörlighet (Natur) lades in längs strandkanten. Om inte 

Kommunen rättade sig efter detta så hotade Länsstyrelsen med att stänga evenemangsstranden för all framtid 

Det finns dock ingen medarbetare på Länsstyrelsen som känner till, inte heller någon tjänsteanteckning att 

Kristianstad kommun ställt någon fråga eller att man skulle gett ett  
förhandsbesked i ett pågående detaljplaneärende gällande evenemangsstranden.” 
 
3, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i 
initiativärendet enligt  
”Vad vi vet idag är det viktigt att granska om våra politiker fått oriktig information av kommunens ledande 

tjänstemän och styrande politiker i frågan och därigenom ett felaktigt beslutsunderlag att fatta det viktiga 

beslut som skulle lösa de årligt återkommande problem för evenemangsarrangörerna som verkade på 

evenemangsstranden i Åhus.” 
 
4, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget 
att ”Startar en granskning gällande detaljplaneprocessen och de beslutsunderlag som legat till grund för 
kommunfullmäktiges beslut för den nu gällande detaljplanen.” 
 
5, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget 
att ”ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa en långsiktig lösning för hur tillfällig dispens från 
strandskyddet kan ges för vår unika evenemangsstrand.” 
 
6, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget 
att ”medverkar till att påskynda detaljplan nr. 2 för området gällande parkeringsplatser, byggrätter för 
ekonomibyggnad/kontor samt upphävande av strandskydd” 
 
 
 
 
För Socialdemokraterna 
 
Martin Hallingström Skoglund (S) 
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Kommunledningskontoret 
2023-02-07 

Inkomna motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag kommunfullmäktige 2023-02-07 
Ärende 61 

Änr 

1. Motion - Hågkomstresor 2023/30 

2. Motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att
duscha tryggt och säkert med högsta integritet efter skolidrotten

2023/44 

3. Interpellation - Arsenik i löparbanorna på Åhus IP 2023/174 

4. Interpellation – Ren kommun - trygg kommun: Lov- och helgarbeten
för unga mellan 16–18 år

2023/186 

5. Medborgarförslag - Att kommunfullmäktige kräver att det införs
kvarterspolis på Gamlegården och meddelar regionpolisledning syd
sin vilja, samt offentliggör resultatet

2022/1492 

6. Medborgarförslag – Införskaffa p-skivor inne I Kristianstad city 2022/1504 

7. Medborgarförslag – Cykel- och gångväg mellan Åhusvången och Spe-
talsvägen, Åhus

2022/1538 

8. Medborgarförslag – Sänk hastigheten till 30 km/h på Sjövägen 2022/1546 

9. Medborgarförslag – Arbetssko till vård och omsorgsboendepersonal 2022/1561

10. Medborgarförslag – Sänk hastigheten vid korsningen av Fågelpilsvä-
gen

2022/1562 
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11. Medborgarförslag – Buss till Härlövsområdet 2022/1563 

12. Medborgarförslag – Utegym i nya Prästskogen 2022/1584 

13. Medborgarförslag – Belysning på utegymmet i Åhusparken 2022/1597 

14. Medborgarförslag – Tillåt fyrverkeri endast kl. 23:00-01:00 den 31
december

2022/1599 

15. Medborgarförslag - Heltid ska vara 6 timmars arbetstid 2022/1608 

16. Medborgarförslag - Buss mellan galleriorna i Kristianstad 2023/5 

17. Medborgarförslag - Utöka boendeparkering på Sjöcronas gata 2023/10 

18. Medborgarförslag - Ändra tiden för när man får skjuta raketer 2023/1 

19. Medborgarförslag - Önskar hundrastgård i Hammar 2023/108 

20. Medborgarförslag - Önskar hundrastgård i Viby 2023/92 

21. Medborgarförslag - Bygg om korsningen Åsumsvägen och Sibyllevä-
gen, Hedentorp

2023/54 

22. Medborgarförslag - Utöka öppettiderna på Medborgarcenter 2023/139 
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Fredrik Vinberg Socialdemokraterna
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 Motion 
2023-02-03 

Motion Hågkomstresor 

Vi socialdemokrater vill att våra elever och lärare skall ges möjlighet till ökad kunskap om 
antisemitism och andra former av rasism via utbildningsinsatser och så kallade 
hågkomstresor. Vidare vill vi stärka det europeiska samarbete kopplat till Mänskliga 
rättigheter. Därför ser vi det som ytterst värdefullt att skolelever i Åk 9 samt gymnasiet, ges 
möjlighet att genomföra hågkomstresor.  

I år är det 78 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades och Förintelsens 
vidrigheter uppmärksammades för världen. Runtom i världen idag ser vi hur antisemitismen 
och rasismen tar ett allt starkare grepp.  Historien visar hur fasanfulla övergrepp och brott mot 
folkrätten börjat med att samhällsgrupper ställts mot varandra och att vissa grupper 
avhumaniserats och marginaliseras. Vi blir ofta påminda om att mänskligheten inte blivit 
vaccinerad mot det giftiga hatet och dess katastrofala konsekvenser. Massakern i Srebrenica, 
folkmorden i Kambodja och Rwanda, hemskheter som påminner oss om att historien upprepar 
sig. Dessa folkmord och brott mot mänskligheten har begåtts i modern tid. Just nu ser vi från 
nära hållet hur våldet med alla dess fasor i Ukraina. 

De människor som överlevde Förintelsen, blir allt färre. Mot bakgrund av detta ökar behovet 
av att hålla minnet av denna katastrof levande och föra vidare till kommande generationer.  Vi 
behöver även hålla minnet levande av hur snabbt ett helt samhälle och nation kan förminska 
värdet av minoriteter och folkgrupper. När förintelsens överlevare ej längre kan besöka en 
gymnasieaula och berätta sin historia behöver vi säkerställa att erfarenheterna och 
kunskaperna förblir levande. Det blir även centralt att dessa resor och utbyten kopplas till 
undervisningen och integreras i ett flertal ämnen. För – och efterarbete blir i detta 
sammanhang mycket viktigt för att skapa ett sammanhang och förståelse. Att uppmärksamma 
och fokusera på mänskliga rättigheter är dessutom tydligt uttalat i skolans styrdokument.  
Kristianstad kommun har tidigare avsatt medel för att kunna genomföra dessa hågkomstresor, 
vilket varit mycket populärt.  

Motionens huvudsakliga syfte är att öka elevers och lärares kunskaper om Förintelsen samt 
om antisemitism och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle. Vidare är 
det centralt att utveckla samarbeten och erfarenheter med skolor i andra europeiska länder. 
Detta kan på sikt stärka kommunens skolor och därmed kunskapen kring Mänskliga 
rättigheter.  
Mot bakgrund av detta föreslår vi att den centrala pott som tidigare funnits för detta ändamål 
återinförs. Det tidigare potten var på en miljon kronor men beroende på nyttjandegrad och 
årlig utvärdering i relation till syftet kan summa komma att justeras. Denna centrala pott 
täcker inte alla utgifter utan skolorna förutsätts också prioritera egna medel eller insatser för 
detta ändamål. 



 Motion 
2023-02-03 

Mot bakgrund av ovanstående, föreslår vi kommunfullmäktige besluta: 

Att en central pott avsätts, från vilken skolor i Åk 9, samt gymnasieskolor i Kristianstad 
kommun kan söka medel för att genomföra resor till döds – eller koncentrationsläger.  

För den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige; 

Fredrik Winberg, vice ordförande Byggnadsnämnden 
Sabina Månsson Hultgren, 2:e vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden. 
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 Motion 
2022-12-06 

Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att duscha tryggt och 
säkert med högsta integritet efter skolidrotten 

Allt för många elever i kommunens skolor upplever fortfarande otrygghet i dusch- och 
omklädningsutrymmen i samband med idrottslektioner. 2018-01-10 lämnade Lena Ohlsson för 
Moderaternas räkning in en motion om inventering och planering för tryggare duschmiljö. I 
tjänsteutlåtandet från 2018-11-20 angavs att 32 hallar och 357 duschar inventerats och av dessa 
saknades 249 duschar mellanvägg, draperi eller dörr. Enligt beräkningarna bedömdes kostnaden för att 
utrusta återstående duschar med mellanvägg, draperi och krok för handduk till totalt 2 miljoner kronor. 
Hur långt detta arbete nått har inte återredovisats eller nämnts i någon av de budgetar som 
Moderaterna varit med och lagt i rollen som ett av de styrande partierna i Kristianstad. 

Problemet med att elever inte duschar eller vägrar att delta på idrottslektionerna är ständigt 
återkommande. Inte minst har mobiltelefonerna bidragit till denna otrygghet då elever uttrycker rädsla 
för att filmas eller fotograferas integritetskränkande, det extra hotet är även att om det tas bilder att 
dessa sedan sprids i olika sociala medier. Denna rädsla finns oberoende av vem som äger idrottshallen. 
Kommunen har exempelvis samma ansvar för elever som har sina idrottslektioner förlagda i 
Liviushallen. En annan grupp som kan känna sig extra utsatta är tjejer när de har menstruation och att 
det kan upplevas jobbigt att duscha tillsammans med andra under den period de aktivt har mens. 

Att elever i Kristianstads kommunala skolor fortfarande ger uttryck för att duschmiljön är otrygg 
duger inte. Rörelse har en positiv inverkan på koncentration och inlärning men även det psykiska 
välbefinnandet. En tryggare duschmiljö kan således bidra till att uppfylla en högre måluppfyllelse. För 
vissa elever med diagnoser kan duschsituationen i sig vara problematisk oavsett miljö eller plats. I 
valet mellan att delta utan att duscha eller att inte alls delta på skolidrotten ska deltagande prioriteras. 

För elevers ökade trygghet föreslår vi Socialdemokrater att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden
redovisa hur långt arbetet kommit med att säkerställa en trygg duschmiljö för alla elever i våra
kommunala skolor oavsett idrottshallens ägandeskap

- Redovisa en plan i tid och kostnad för vad som skulle krävas för att säkerställa en trygg
duschmiljö för alla våra elever.

- att barn- och utbildningsnämnden ges en redovisning om hur skolorna arbetar med de elever
som inte deltar i skolidrotten på grund av att duschmiljön upplevs otrygg.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen  

Therese Larsson Sturesson – ersättare kommunstyrelsen 

Sabina Månsson Hultgren – 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 
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 Motion  
 

                                          Hög tid att gå vidare med Barbackaområdet!  
 
Det har nu gått sex månader sedan Tivolibadet stängdes och Kristianstads Badrike invigdes. I februari 
2021 antog Byggnadsnämnden en förstudie kring Barbackaområdet. Denna förstudie är omfattande 
och detaljrik och ger ett bra underlag för exploatering av detta centrala område i staden. När nu 
beslutet om Högskolan Kristianstads lokalisering norr om järnvägsstationen är fattat finns anledning 
att gå vidare med omgestaltningen av Barbackaområdet, där området kring Tivolibadet bör 
prioriteras. Tivolibadet står tomt och övergivet och det finns risk för vandalisering av byggnaden. 
Områdets trygghetskänsla minskar för varje dag. Vi Socialdemokrater vill nu att processen snabbas 
på och tar det för självklart att brukarråden skall var med redan från början av planeringen för att 
göra platsen attraktiv och tillgänglig för alla. 
 
Förslag på inriktning för utveckling, 5 områden i tur och ordning 
 

1. Omgestalta Tivolibadstomten: Socialdemokraterna menar att det finns anledning att 
prioritera omgestaltning av området kring Tivolibadet. Området ska i största möjliga grad 
gestaltas för publika verksamheter. Barnkulturhuset Barbacka och dess prägel på det vidare 
området skall värnas. Inriktningen för marktilldelning skall ta sin bäring i att eftersöka 
samarbeten för publika verksamheter så som barn- och ungdomskultur, seminarie- och 
demokratiutveckling, mötes- och föreningsverksamhet. Storleksmässigt bör bebyggelsen inte 
väsentligt överstiga nuvarande höjder och 1958 års kvadratmeteryta. Bebyggelsen kan med 
fördel förläggas närmare Barnkulturhuset och möjliggöra en samlokalisering av ett 
”Föreningarnas hus”. Denna förflyttning av byggnationen skall väga tungt vid val av 
samarbetsparter då det möjliggör en större sammanhållen grön yta närmast vattnet som 
förlänger Tivoliparken norröver mot Naturum Vattenriket. Detta gör även byggnationen 
mindre känslig mot höjdförändringar vid vallbyggnation längs med Helge Å. Vi 
Socialdemokrater anser även att det är rimligt att undersöka möjligheten att bevara vissa 
delar av det gamla Tivolibadets tegel och karaktäristiska byggnadselement och återanvända 
detta vid fortsatt byggnation eller som återbrukat material. 

 
2. Vallar som erbjuder mervärden för stadens invånare och besökare:  Vi Socialdemokrater 

tycker att vallbyggnationen längs Tivoliparken och Barbackaområdet ska ta tillvara de 
möjligheter som vallar kan erbjuda. Skall vallarna skapa mervärden för invånare och 
besökare måste grön gestaltning och arkitektonisk finess prioriteras lika tillsammans med 
ingenjörskonst. Vi vill utreda möjligheterna att använda vallarna på ett inkorporerat sätt som 
främjar upplevelse och rekreation, såväl som mobilitet och njutningsfulla vandringsstråk. Det 
skulle exempelvis kunna vara att etablera gångstråk och sociala ytor som främjas av vallarnas 
nivåer, samt att inarbeta solceller och annan energiskapande teknik. Vi menar att vallarnas 
uppförande behöver föregås av en gestaltningstävling och att vinnande arkitekt skall vara en 
stark part vid genomförandet.  
 

3. Skapa ett grönt torg där Kulturstråket möter Tivoliparksstråket: Vid Naturumbron på 
centrumsidan finns möjligheten att skapa ett unikt upphöjt grönt torg, när bebyggelsen som 
ersätter Tivolibadet frigör torgområdet och vallarnas höjd blir vägledande. En social 
mötesplats med fler park- och solbänkar tillsammans med den attraktion som ett riktat 
profilutbud skapar. Detta bilfria gröna torg samlar vattennära aktiviteter, caféer och 
ytterligare parklek.  Vidare tycker Socialdemokraterna att konst och musik skall ha en central 
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plats i området. Tivoliparksstråket längs Helge Å som vi föreslår, korsar det Kulturstråk som 
förbinder naturum med centrum och kulturkvarteret. Med sitt strategiska läge låter det 
gröna torget dessa två viktiga stråk mötas. Kulturstråket stärks ytterligare och dessa 
korsande stråk ger en unik grön besöksupplevelse för Kristianstads centrum. En snygg och 
lockande ingång till staden som ger Naturumbron sin självklara plats som stadens entré för 
besökare, vid sidan av centralstationen. 
Vi anser att det bör finnas olika verksamheter och möjligheter till uteserveringar i anslutning 
till torgets korsande stråk. Vi ser positivt på att utöka möjligheten till att använda vattnet och 
att Tivoliparken kopplas mer naturligt till spången som leder mot Vattenriket och själva 
Linnèrundan. Detta är ytterligare ett sätt att binda ihop staden och utnyttja ytor på bästa 
sätt. 

 
4. Tivoliparkstråket ger naturnära upplevelser: Området närmast Helgeå, framför nuvarande 

Tivolibadet, utvecklas som en förlängning av Tivoliparken ända fram till norra kanalen. 
Genom vårt förslag att integrera Tivoliparksstråket som en del av Linnérundan stärks vägen 
in i Vattenriket som erbjuder unika stadsnära naturupplevelser. Det förlängda 
Tivoliparksstråket skapar ett utmärkt område för vattennära upplevelser och aktiviteter, 
rekreation, betraktandet av vacker arkitektur och ska lyfta Vattenrikets naturvärden. 
Förlängningen av Tivoliparken och detta stråk ska bidra till att stärka upplevelseturismen i 
Kristianstad.  
 

5. En bro som binder ihop Barbackaområdet med stadens norra delar: En gång - och 
cykelförbindelse som binder samman norra Barbackaområdet med den planerade 
lokaliseringen av Högskolan Kristianstad. Vi socialdemokrater vill vidare se en broförbindelse 
som möjliggör övergång, men även spårbyte utan omvägar för järnvägens resenärer, för att 
öka områdets attraktivitet utan att öka inflödet av bilar. En förbindelse gör Barbackaområdet 
till en integrerad del av staden samtidigt som Vattenrike blir mer tillgängligt. Genom bron 
skapas en sömlös gång- och cykelförbindelse mellan kollektivtrafiken, Tivoliparken, Naturum 
Vattenrike, Högskolan Kristianstad och andra tillkommande verksamheter i norra staden och 
i förlängningen även Kristianstad Badrike och Söder med sin närhet till Hammarsjön. 

 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående behöver ett antal nödvändiga processer påbörjas och 
Socialdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
 
Att fastslå viljeinriktningen för Barbackaområdets integrering i centrum i enlighet med motionen 
 
Att omgestalta det nedlagda Tivolibadsområdet i enlighet med motionens första område, att beslut 
expedieras till Kommunledningskontoret för vidare handläggning och kommunstyrelsen ansvarar för 
genomförandet. 
 
Att en arkitekttävling utlyses i syfte att gestalta vallarna genom staden på ett värdeskapande vis i 
enlighet med område två i motionen, att beslut expedieras till kommunledningskontoret för vidare 
handläggning och kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet. 
 
Att omgestalta ett bilfritt grönt torg i enlighet med område tre i motionen, att beslut expedieras till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för vidare 
handläggning och att byggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ansvarar för 
genomförandet av detta delområde. 
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Att omgestalta de vattennära områdena och Tivoliparkstråket som förbinder Tivoliparken med norra 
kanalen i enlighet med område fyra i motionen, att beslut expedieras till tekniska förvaltningen för 
vidare handläggning och att tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
för genomförandet av detta delområde. 
 
Att en gång- och cykelförbindelse över järnvägsstationens norra perrongområde byggs och förbinder 
Barbackaområdet vid norra kanalen, perrongerna vid järnvägsstationen och Högskolan Kristianstads 
framtida lokalisering i enlighet med område fem i motionen, att beslut expedieras till 
kommunlednings-kontoret för vidare handläggning och kommunstyrelsen ansvarar för 
genomförandet av detta delområde 
 
 
För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 
 
Ulrika Tollgren (S), Oppositionsråd 
Martin Hallingström Skoglund (S,) Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Fredrik Winberg (S), Vice ordförande byggnadsnämnden 
Thomas Nilsson (S,) Vice ordförande tekniska nämnden 
Leif Sivtoft (S), Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden 
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Svar till Daniél Tejera (L) interpellation ”Arsenik i löparbanorna på Åhus IP” 

-Har du fått information om rapporten och varningarna om de höga halter av arsenik som 
medarbetare, idrottare och skolungdomar utsätts för på Åhus idrottsplats? 

Nej 

-Om ja, vilka åtgärder har du gett i uppdrag att utföras? 

-Om nej, är det rimligt att kommunstyrelsens ordförande inte får information om en sådan rapport? 

Frågan har av förvaltningen bedömts vara av den karaktär att behovet att rapportera vidare inte 
ansetts vara nödvändig.  

 

-Vet skolchef rektorer, lärare och vårdnadshavare i Åhus om resultatet av rapporten? 

 

När resultatet kom gjorde förvaltningen bedömningen att det inte var nödvändigt rapportera vidare.  

 

      

Camilla Palm (M) 

Ordförande Kommunstyrelsen 

Kristianstads kommun 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 
 
 
   
 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen hade i början av januari 2023 ett möte med tekniska förvaltningen för 

att diskutera gången för att starta en förstudie vad gäller byte av underlag, och i det sammanhanget, 

möjlig utveckling av idrottsplatsen, som ska mynna ut i förutsättningar, tidsplan och beräknad 

kostnad.  

På länsstyrelsen i Västra Götaland pågår ett arbete med att ta fram ny vägledning kring materialet. 

Arbetet ska presenteras i början av 2023. Kommunen följer arbetet nära och inväntar resultatet, då 

detta är en nationell fråga. Bedömningen från sakkunniga är att….. 

Parallellt med att vägledningen från Västra Götaland inväntas kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen under februari 2023 att lägga en beställning till tekniska förvaltningen vad gäller 

förutsättningar, tidsplan och beräknad kostnad för byte av underlag. 

 

Nyhet har publicerats på kristianstad.se och barn- och utbildningsförvaltningen har skickat ut 

information i sin organisation samt till vårdnadshavare. Barn- och utbildningsförvaltningen har också 

informerat via sina kanaler till rektorer och vårdnadshavare. Detta för att man ska veta var man ska 

vända sig om det finns frågor eller oro.  



Interpellation till Camilla Palm (M)
Arsenik i löparbanorna på Åhus IP
Den 10 maj 2022 mottog Kristianstads kommun, arbetsmiljöenheten, en rapport från Region Skåne,
medicinsk service, där innehållet i materialet på löparbanorna på Åhus idrottsplats. Rapporten slår
fast att materialet innehåller en rad hälsofarliga ämnen som både vaktmästare,skolelever och
idrottsutövare exponeras av varje gång de vistas på eller vid löparbanorna. Ett av de farliga ämnena
är arsenik. Se bifogad rapport.

Enligt rapporten överskrider exponeringen av arsenik vid regelbundet arbete och träning på
löparbanorna det hälsobaserade riktvärdet med en faktor 3. Ett litet barn som skulle råka stoppa 10
gram av gruset i munnen skulle riskera ”akuttoxiska symptom”.

Åhus friidrottsklubb har både skriftligt och i möten bett kultur och fritidsförvaltningen att byta ut
beläggningen på löparbanorna med hänvisning till den hälsorisk som både idrottare, vaktmästare
och skolelever utsätts för när de vistas på och vid löparbanorna. Svaret de fått är att kultur och
fritidsförvaltningen inte anser att det finns någon akut hälsorisk och att materialet kan bytas ut inom
en sjuårsperiod.

Fyra frågor till Camilla Palm:

-Har du fått information om rapporten och varningarna om de höga halter av arsenik som
medarbetar, idrottare och skolungdomar utsätts för på Åhus idrottsplats?

-Om ja, vilka åtgärder har du gett i uppdrag att utföras?

-Om nej, är det rimligt att kommunstyrelsens ordförande inte får information om en sådan rapport?

-Vet skolchef rektorer, lärare och vårdnadshavare i Åhus om resultatet av rapporten?

2023 01 30

Daniél Tejera, Liberalerna

_________________________________________
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kornstorlek mindre än 1 cm. Eftersom rödstybb har ett lämpligt lerinnehåll har 
produkten använts som underlag för bland annat löpar- och tennisbanor. 
 
Det har tidigare publicerats en handfull miljömedicinska utlåtanden kring 
exponering för arsenik i rödfyr och rödstybb i strövområden (Sandén 2014, 
Karlsson 2016, Mannerling 2019). Enstaka laktester har gjorts för att 
undersöka biotillgängligheten av främst arsenik i rödfyr, men eftersom 
arsenikhalten varierar beroende på råvarans (alunskiffer) ursprung, går 
resultaten från dessa laktester inte att applicera generellt. 
 
Arsenik 
Arsenik är en toxisk halvmetall som kan ge upphov till skadliga effekter vid 
såväl kort- som långvarig exponering. Arsenik finns i två former, organiskt och 
oorganiskt bunden arsenik. Organiskt bunden arsenik, främst i form av 
arsenobetain, finns i exempelvis fisk och skaldjur. Arsenobetain tas upp sämre 
i mag-tarmkanalen, utsöndras snabbt i urinen och är betydligt mindre giftigt än 
oorganiskt bunden arsenik (EFSA 2009). 
 
Oorganiskt bunden arsenik är akuttoxiskt och kan beroende på dos ge 
övergående symtom eller vara dödligt. (Naturvårdsverket 2016). Kronisk 
exponering för oorganisk arsenik kan ge förändrad pigmentering i huden samt 
förtjockning av hudens hornlager (hudens yttersta skikt), framförallt i 
handflator och fotsulor, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, skador på levern, 
diabetes samt kronisk hosta. Vid exponering hos foster eller tidigt i 
utvecklingen finns även risk för bland annat neurologisk påverkan, hämmad 
tillväxt och försämrat immunförsvar (Naturvårdsverket 2016, Institutet för 
Miljömedicin 2017). Arsenik är klassat som cancerframkallande (IARC, IA) 
med ökad risk för cancer i lunga, urinblåsa samt i huden och möjligen finns 
även samband med cancer i lever och njure.  
 
Människor exponeras för både organiskt och oorganiskt bunden arsenik från 
bland annat mat och dricksvatten, men även från förorenad mark och luft 
(Naturvårdsverket 2016). För oorganisk arsenik uppskattas 
medianexponeringen från livsmedel för den svenska befolkningen till ca 0,07 
(vuxna) och 0,18 (4-åringar) µg per kilo kroppsvikt och dag (Livsmedelsverket 
2015). Omkring en tredjedel av den arsenik den svenska befolkningen 
exponeras för bedöms härröra från ris och risprodukter. 
 
För arsenik används ett oralt riskvärde (RISKor) på 0,006 µg/kg kroppsvikt och 
dag (Naturvårdsverket 2009; 2016) som hälsobaserat riktvärde, vilket baseras 
på risk för hudcancer. Detta innebär att medianexponeringen enbart från 
livsmedel överstiger det hälsobaserade riktvärdet med en faktor 12 för såväl 
vuxna, ungdomar som äldre barn. För dricksvatten finns ett EU-gemensamt 
gränsvärde på 10 µg/l, baserat på en cancerrisk på 1/1000 (Livsmedelsverket, 
arsenik). 
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Naturvårdsverkets riktvärde för arsenik för känslig markanvändning är 10 
mg/kg TS och dito för mindre känslig markanvändning är 25 mg/kg TS 
(Naturvårdsverket 2009).  
 
Molybden 
Molybden är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i marken. 
Bakgrundshalter i mark i Sverige är mellan 0,5 och 5 mg/kg TS 
(Naturvårdsverket 2002). Naturvårdsverkets generella riktvärden för molybden 
är 40 mg/kg TS för känslig markanvändning respektive 100 mg/kg TS för 
mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009). 
 
Industriellt används molybden främst som legeringsmetall för att öka styrka 
och värmetålighet hos stål (SGF Molybden). Molybden ingår i enzymer och 
behövs för proteinomsättningen för såväl växter, djur som människor, och finns 
i många livsmedel, exempelvis spannmål, baljväxter, nötter, ägg och 
mjölkprodukter (Livsmedelsverket Molybden). 
 
Akut molybdenförgiftning hos människor är mycket osannolikt eftersom stora 
doser krävs. I en studie på fyra frivilliga män som fick inta doser av metalliskt 
molybden från 0,022 till 1,490 mg per dag i 24 dagar, noterades inga negativa 
effekter (Vyskočil 1999).  
 
Brist på molybden kan påverka funktionen hos vissa enzymer och orsaka 
neurologiska symtom (SGF Molybden), men molybdenbrist är ovanligt hos 
människor (Livsmedelsverket Molybden). Höga halter molybden kan orsaka 
kopparbrist då molybden påverkar tarmens möjlighet till upptag av koppar 
(Naturvårdsverket 2006).   
 
Det finns inget rekommenderat intag av molybden per dag i de nordiska 
näringsrekommendationerna då tillräckligt vetenskapligt underlag saknas 
(Livsmedelsverket Molybden). European Food Safety Authority (EFSA) har 
däremot satt ett tillräckligt dagligt intag (AI, Adequate Intake) som varierar 
med ålder, t.ex. 15 µg/dag för barn 1-3 år, 45 µg/dag för barn 11-14 år samt 65 
µg/dag för vuxna över 18 år (EFSA 2017). EFSA har även fastställt en övre 
gräns för säkert intag (UL, Upper Level) för vuxna på 10 µg per kg kroppsvikt 
och dag (EFSA 2006), vilket motsvarar 700 µg/dag för en person som väger 70 
kg. Vidare anges för barn 1-3 år en UL på 100 µg/dag, och för barn 11-14 år en 
UL på 400 µg/dag (EFSA 2006). 
 
Livsmedelsverket uppskattar det genomsnittliga dagliga intaget av molybden 
via kosten till 172 µg per person (Livsmedelsverket 2017). 
 
Vanadin 
Vanadin är ett metalliskt grundämne som förekommer naturligt i ett stort antal 
vanadatmineral. I svenska jordar är vanadinhalten oftast mellan 40 och 150 
mg/kg (SGF Vanadin). Naturvårdsverkets generella riktvärden för vanadin är 
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100 mg/kg TS för känslig markanvändning respektive 200 mg/kg TS för 
mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009). 
 
Vanadin används främst inom stålproduktion för att öka hållfastheten, men 
även som katalysator inom kemisk industri och i flödesbatterier för storskalig 
energilagring i elnät (SGU Vanadin). 
 
Vanadins roll för växter, djur och människor är inte helt klarlagd, och 
vanadinbrist hos människor har inte kunnat påvisas (SGF Vanadin). Den 
största svenska exponeringen för människor är yrkesmässig inandning av 
vanadinhaltigt damm i industriella processer (Naturvårdsverket 2006). 
 
För normalbefolkningen är kosten den främsta vanadinkällan, och EFSA 
uppskattar det genomsnittliga dagliga intaget via födan till mellan 10 och 20 µg 
per dag eller 0,2-0,3 µg/kg kroppsvikt och dag (EFSA 2004). För en 12-åring 
(40 kg) motsvarar detta ett intag av vanadin via födan på cirka 10 µg per dag, 
och för en vuxen (70 kg) cirka 20 µg per dag. 
 
Enligt Naturvårdsverket är ett tolerabelt dagligt intag (TDI) av vanadin 9 µg 
per kg kroppsvikt och dag för vuxna (Naturvårdsverket 2009), vilket motsvarar 
630 µg per dag för en vuxen som väger 70 kg. 
 
 
Metodik och avgränsningar 
AMM Syds riskbedömning baseras på de uppmätta halter av arsenik, molybden 
och vanadin samt arbetsmomentsbeskrivningar som återfinns i underlag A-G 
(Tabell 1). Eftersom mätningar av dammhalter i luft inte utförts används 
Naturvårdsverkets schablon för intag av jord genom nedsväljning vid 
utomhusaktiviteter.  
 
Utöver arsenik inkluderas även molybden och vanadin i riskbedömningen 
eftersom dessa ämnen har detekterats i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig markanvändning respektive känslig 
markanvändning. 
 
Antaganden  
I alla beräkningar har den högsta uppmätta halten av arsenik i rödstybben 
använts, 67 mg/kg TS (Tabell 1). Vidare har biotillgängligheten för arsenik i 
rödstybb antagits vara 50 %, baserat på indikationer för mycket låg 
biotillgänglighet i tidigare undersökningar i Västra Götaland (Sandén 2014). 
Arsenik är ofta hårt bundet till mineraler och har generellt låg biotillgänglighet. 
Upptaget i mag-tarmkanalen av den biotillgängliga arseniken har antagits vara 
100 %. Detta innebär sannolikt en viss överskattning av exponeringen, ett s.k. 
worst case-scenario. 
 
Även för molybden och vanadin har de högsta uppmätta halterna i rödstybben 
använts i beräkningarna, 120 mg/kg TS för båda ämnena (Tabell 1). 
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Biotillgängligheten för dessa två ämnen har antagits vara 100 %, så även 
upptaget i mag-tarmkanalen, vilket sannolikt även för dessa ämnen är en viss 
överskattning av respektive exponering. 
 
Enligt arbetsmiljöingenjörs riskbedömning (Underlag A) utför vaktmästarna 
dammande arbete under tre tillfällen per arbetsvecka. För vaktmästarna har det 
antagits att de arbetar med löparbanorna under 6 månader per år. Fyra veckors 
sommarsemester har räknats bort. Det innebär 26 veckors arbete med 
löparbanorna. Naturvårdsverket har schabloner för intag av jord vid vistelse 
utomhus, 120 mg för barn som leker och är i nära kontakt med jord och 50 mg 
för vuxna (Naturvårdsverket 2008). Baserat på arbetsmiljöingenjörs 
riskbedömning (Underlag A) har det antagits att vaktmästarna utför dammande 
arbetsuppgifter 3 dagar per arbetsvecka och icke-dammande arbetsuppgifter 2 
dagar per vecka. För vaktmästarna har ett intag av rödstybb på 120 mg/dag 
antagits för arbetsdagar med dammande arbete, respektive 50 mg/dag för 
arbetsdagar utan dammande arbete. En vuxen individ har antagits väga 70 kg. 
 
För de idrottande barnens och ungdomarnas exponering har ett intag om 120 
mg rödstybb per idrottstillfälle antagits. Barnen antas idrotta 2 gånger per 
vecka, 8 månader om året, det vill säga cirka 60 tillfällen per år, baserat på 
kommunikation med Arbetsmiljöenheten, Kristianstads kommun. 
Beräkningarna är utförda för en 12-åring som antas väga 40 kg 
(Internetmedicin). 
 
 
Exponerings- och riskbedömning 
Halterna för arsenik, molybden och vanadin i proverna från Åhus IP finns 
sammanställda i tabell 1 (underlag B-G).  
 
Tabell 1. Översikt av uppmätta halter av arsenik, molybden och vanadin i 
prover tagna på Åhus IP. Högst halt för respektive ämne markerat med fetstil. 

Provmärkning Arsenik  
(mg/kg TS) 

Molybden*  
(mg/kg TS) 

Vanadin* 
(mg/kg TS) 

Löpbana yta 67   
Höjdhopp yta 44   
Höjdhopp under yta 19   
Schaktbotten (0,25 m) ED   
"Röda" 41 120 120 
"Ljusa" ED ED 6,6 

ED = ej detekterat 
* endast analyserat i proverna ”röda” och ”ljusa” 
 
Arsenik 
För vaktmästarna som årligen antas ha 26 veckors arbete med löparbanorna, 
där dammande arbete utförs 3 gånger per vecka blir den totala årsdosen 400 µg 
arsenik, antaget att biotillgängligheten av arsenik i rödstybb är cirka 50 %. Det 
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motsvarar en medeldos av 1,1 µg arsenik per dag utslaget över hela året, vilket 
överskrider det hälsobaserade riktvärdet med en faktor 3. Detta utgör 22 % av 
vuxnas medianexponering för arsenik via livsmedel. Beräknad medeldos per 
dag utgör cirka 10 % av den dos arsenik som intag av 1 l vatten med 
arsenikhalt vid gränsvärdet för dricksvatten ger.  
 
För de idrottande 12-åringarna som antas vistas på löparbanan 60 tillfällen per 
år blir den totala årsdosen 240 µg arsenik, antaget att biotillgängligheten av 
arsenik i rödstybb är cirka 50 %. Det motsvarar en medeldos av 0,7 µg arsenik 
per dag utslaget över hela året, vilket överskrider det hälsobaserade riktvärdet 
med en faktor 3. Detta utgör 25 % av 12-åringars medianexponering för 
arsenik via livsmedel. Beräknad medeldos per dag utgör cirka 7 % av den dos 
arsenik som intag av 1 l vatten med arsenikhalt vid gränsvärdet för dricksvatten 
ger. En ännu högre aktivitetsgrad på löparbanorna skulle innebära att 
arsenikexponeringen ytterligare överskrider det hälsobaserande riktvärdet.  
 
Eftersom små barn kan ha ett s.k. pica-beteende, att stoppa saker i munnen, bör 
även scenariot att ett litet barn stoppar en näve rödstybb i munnen beaktas. 
Även om materialet på själva banorna är hårdpackat skulle barn kunna komma 
åt materialet bredvid banorna eller ur en säck med extra rödstybb för påfyllnad. 
Arsenikhalter över 100 mg/kg TS kan ge akuttoxiska symptom hos ett litet barn 
(1 år, 10 kg) (Naturvårdsverket 2016). Ett litet barn som får i sig 5 g rödstybb 
med arsenikhalt 67 mg/kg TS får i sig en arsenikdos på 0,34 mg. För en 1-åring 
(10 kg) innebär det 67 % av den dos som kan ge akuttoxiska symptom. Det 
innebär också att intag av två nävar rödstybb (10 g) skulle kunna ge upphov till 
akuttoxiska symptom. För dessa beräkningar antas biotillgängligheten vara 100 
%.  
 
Molybden 
För en arbetande vuxen (>18 år; 70 kg) som har 26 veckors arbete med 
löparbanorna, där dammande arbete utförs tre gånger per vecka, blir den totala 
årsdosen cirka 1 400 µg molybden. Det motsvarar en medeldos av 4 µg 
molybden per dag utslaget över hela året, vilket i sig motsvarar 0,6 % av övre 
gränsen för säkert intag (UL). Detta motsvarar cirka 2 % av molybdenintaget 
via livsmedel. 
 
För en idrottande 12-åring (40 kg) med en vistelsetid på 60 dagar per år, ett 
intag av 120 mg jord med molybdenhalt 120 mg/kg TS per vistelsetillfälle blir 
den totala årsdosen 864 µg molybden. Det motsvarar en medeldos av 2,4 µg 
molybden per dag utslaget över hela året, vilket i sig motsvarar 0,6 % av övre 
gränsen för säkert intag (UL) för 12-åringar. Detta motsvarar 1,4 % av 
molybdenintaget via livsmedel. 
 
Vanadin 
För en arbetande vuxen (>18 år; 70 kg) som har 26 veckors arbete med 
löparbanorna, där dammande arbete utförs tre gånger per vecka, blir den totala 
årsdosen cirka 1 400 µg vanadin. Det motsvarar en medeldos av 4 µg vanadin 
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per dag utslaget över hela året, vilket i sig motsvarar 0,6 % av tolerabelt dagligt 
intag (TDI) för vuxna. Detta motsvarar cirka 20 % av uppskattat genomsnittligt 
vanadinintag via livsmedel. 
 
För idrottande 12-åring (40 kg) med en vistelsetid på 60 dagar per år, ett intag 
av 120 mg jord med vanadinhalt 120 mg/kg TS per vistelsetillfälle blir den 
totala årsdosen 864 µg vanadin. Det motsvarar en medeldos av 2,4 µg vanadin 
per dag utslaget över hela året, vilket i sig motsvarar 1,3 % av ett uppskattat 
TDI (baserat på halva värdet per kroppsvikt för vuxna). Detta motsvarar cirka 
25 % av uppskattat genomsnittligt vanadinintag via livsmedel. 
 
Riskbedömning 
Generellt anser Naturvårdsverket att exponering från förorenad mark ej bör 
utgöra mer än hälften av det hälsobaserade riktvärde då utrymme ska finnas 
även för exponering via andra källor (Naturvårdsverket 2009). Risken att 
drabbas av cancer är proportionell mot exponeringsdosen för ämnen som kan 
skada arvsmassan, exempelvis arsenik. Det är inte möjligt att uppskatta hur stor 
andel av det hälsobaserade riktvärdet som exponering för arsenik från 
förorenad mark bör utgöra, eftersom även en liten exponering medför en ökad 
cancerrisk. Eftersom arsenikexponeringen från livsmedel för både barn och 
vuxna generellt överstiger det hälsobaserade riktvärdet är det önskvärt att 
minimera exponering för arsenik från andra källor.  
 
Det extra tillskottet från exponering för arsenik i samband med arbete och 
idrottande på löparbanorna överskrider det hälsobaserade riktvärdet med en 
faktor 3 för både vuxna och barn. Detta utgör vidare cirka 20 – 25 % av vuxnas 
och 12-åringars medianintag av arsenik via livsmedel, förutsatt en 
biotillgänglighet på 50 % och intag av jord enligt Naturvårdsverkets schablon.  
 
För små barn med pica-beteende kan intag av en eller två nävar rödstybb med 
arsenikhalt 67 mg/kg TS innebära risk för akuta symptom. 
 
Exponeringen för molybden och vanadin från löparbanorna ligger med god 
marginal under de hälsobaserade riktvärdena för både arbetande vuxna och 
idrottande barn.  
 
En svag punkt i riskbedömningen är att data för biotillgänglighet av arsenik i 
rödstybb saknas. Vidare är det osäkert hur den faktiska exponeringen för damm 
ser ut vid arbete med eller idrottsaktivitet på löparbanorna.  
 
Rekommendationer 
Vidare undersökningar bör göras för att klargöra hur stor arsenikexponeringen 
från löparbanorna verkligen är.  

• Personburna mätningar av dammhalter och arsenikhalter i damm bör 
göras, i första hand för vaktmästarna. Arsenikhalter i damm kan då 
jämföras med hygieniska gränsvärden för arsenik i arbetsmiljön.  
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• Biotillgängligheten för arsenik i rödstybben på löparbanorna bör 
undersökas med den standardiserade Unified Barge-metoden, med 
vilken biotillgängligheten i magsäck och tarm av metaller i jord och 
mineral kan uppskattas.  

• Radonmätning bör inkluderas, eftersom rödstybb kan innehålla uran 
och därmed radon.  

 
 
 
 
 
 
 
Lina Hagvall                      Robert Linder 
Miljöhygieniker                      ST-läkare i arbets-

                      och miljömedicin 
 

 
    
Jörgen Olofsson   Eva Tekavec 
Miljöhygieniker   Specialist i Yrkes-

    och Miljömedicin
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Svar till Ulrika Tollgren (S) interpellation ”Ren kommun - trygg kommun: Lov- 

och helgarbeten för unga mellan 16–18 år” 

 

1. Hur kan det komma sig att ni i styret drog i gång anställningsprocess för lov- och 

helgarbetande ungdomar trots att ni varken budgeterat för detta i kommunstyrelsens eller 

AoV:s internbudget? 

 

Någon rekryteringsprocess har styret ej påbörjat. Helgarbete för ungdomar var en riktad 

insats med statsmedel från Socialstyrelsen under 2022.  

 

2. Innebär slopade lov- och helgarbeten att uppdraget att hålla rent och tryggt i våra offentliga 

miljöer tillfaller tekniska förvaltningen/köps in eller avser styret att sänka ambitionen trots 

det ingångna Medborgalöftet för 2023? 

 

Medborgarlöftet gäller till dess något annat meddelas. Styrets ambition är att fortsatt hålla 

rent och tryggt.  

 

3. Vilka åtgärder avser styret att utveckla för att minska den nedskräpning som anges i det 

ingångna Medborgalöftet 2023? 

 

De åtgärder som finns fortsätter och ett genomarbetat upplägg med utvecklingsåtgärder för 

kort och lång sikt kommer att presenteras så skyndsamt som möjligt.  
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Vad vill du göra?
Interpellation

2. Ärendet

Mottagare av interpellationen

Partitillhörighet
Moderaterna



Sida
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Inskickat av: ULRIKA TOLLGRENÄrendenummer
#7489

Datum
2023-02-02 08:36

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

Beskrivning av interpellationen
Som en del av överenskommelsen Handslag för Trygghet undertecknade Camilla Palm (M) den 9 december 2022 tillsammans med 
chefen för lokalpolisområdet i Kristianstad Anders Olofsson Medborgarlöften 2023. Ett av 5 löften lyder:
- Kommunen kommer att fortsätta utveckla åtgärder för att minska nedskräpning och skadegörelse.
Med utgångspunkt från ovanstående stället jag därför följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M):
1. Hur kan det komma sig att ni i styret drog i gång anställningsprocessen av för lov- och helgarbetande ungdomar trots att ni
varken budgeterat för detta i kommunstyrelsens eller AoV:s internbudget?
2. Innebär slopade lov- och helgarbeten att uppdraget att hålla rent och tryggt i våra offentliga miljöer tillfaller tekniska
förvaltningen/köps in eller avser styret att sänka ambitionen trots det ingångna Medborgarlöftet för 2023?
3. Vilka åtgärder avser styret att utveckla för att minska den nedskräpning som anges i det ingångna Medborgarlöftet 2023?

Ladda upp ev. bifogade filer till interpellationen här
    (919 KB)Ren kommun - Trygg kommun interpellation CP (M).doc

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



2023-02-03 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) 

Ren kommun - trygg kommun: Lov- och helgarbeten för unga mellan 16–18 år 

“Vi i styret är positiva till feriearbete samt städ för ungdomar under helg” skriver Camilla 
Palm den 13 januari 2023 i ett mejl till förvaltningschefen för arbete- och välfärd. 
Camilla Palm skriver vidare “fortsätt som tidigare tills nytt beslut är fattat”. Liksom 
tidigare år var planeringen att 126 ungdomar skulle erbjudas 4 veckors lov- och 
helgarbete. “Tack för detta. Det är win win för både staden och ungdomarna” blev 
svaret från förvaltningschefen. 

Den 16 januari skriver Camilla Palm till ordförande och 1:e vice ordförande i arbete- 
och välfärdsnämnden att “frågan om ungdomsjobb måste ni reda ut inom AoV:s 
presidium, samt finansiering”. Muntligt försäkrar 1:e vice ordförande i AoV sin 
förvaltning att “fortsätt som planerat, beslut om pengarna kommer” vilket innebär att 
rekryteringsprocessen dras i gång. Intervjuer med sökande till jobben som handledare 
inleds. 

När både kommunstyrelsens och arbete- och välfärdsnämndens internbudget är 
fastställda är faktum att inga 2 miljoner finns avsatta för detta ändamål. I samband med 
att kommunstyrelsens internbudget skulle antas frågade vi Socialdemokrater om dessa 
2 miljoner. Camilla Palm såg ut att inte ha en aning och 1:e vice ordförande i AoV, som 
även ingår i kommunstyrelsen, var knäpptyst. Rekryteringsprocessen avbröts. 

Innan lov- och helgstädningen infördes anställde tekniska förvaltningen (C4 Teknik) 
säsongsarbetare som år efter år ofta tvingades att gå till A-kassan mellan 
anställningarna. I syfte att skapa fler riktiga arbetstillfällen fick flera av dessa fasta 
tjänster som handledare när till dessa lov- och helgarbeten för ungdomar infördes. 
Finansieringen på 2 miljoner har varit genom ett statsbidrag som upphörde vid 
årsskiftet, nämligen “Delmospengarna”.  

Ungdomarna har städat i Kristianstad, men också i alla basorter. Ungdomarna har hållit 
kommunen ren på kvällar och helger och har genom sin och handledarnas närvaro 
även bidraget till ett tryggare Kristianstad. 128 ungdomar har årligen fått möjlighet att 
tjäna egna pengar. Kristianstad har blivit en både renare och tryggare kommun.  

Som en del av överenskommelsen “Handslag för Trygghet” undertecknade Camilla 
Palm (M) den 9 december 2022 tillsammans med chefen för lokalpolisområdet i 
Kristianstad Anders Olofsson “Medborgarlöften 2023”. Ett av 5 löften lyder: 

- Kommunen kommer att fortsätta utveckla åtgärder för att minska nedskräpning
och skadegörelse.
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Med utgångspunkt från ovanstående stället jag därför följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M): 
 

1. Hur kan det komma sig att ni i styret drog i gång anställningsprocessen av för 
lov- och helgarbetande ungdomar trots att ni varken budgeterat för detta i 
kommunstyrelsens eller AoV:s internbudget? 
 

2. Innebär slopade lov- och helgarbeten att uppdraget att hålla rent och tryggt i 
våra offentliga miljöer tillfaller tekniska förvaltningen/köps in eller avser styret att 
sänka ambitionen trots det ingångna Medborgarlöftet för 2023? 

 
3. Vilka åtgärder avser styret att utveckla för att minska den nedskräpning som 

anges i det ingångna Medborgarlöftet 2023?  
 
 
 
 
Ulrika Tollgren, Oppositionsråd (S) 
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Införskaffa p-skivor inne I Kristianstad city.
Parkering avgifter är för dyra 12 kr per timme
Sänker inte Kristianstad kommun åldern för gratis buss och tåg till 70 år så måste ni se till att folk har råd att parkera i city
Ska man till läkare eller tandläkare tar detta 2-2,5 timmar
Dyra fakturor

Motivering kring förslaget
Dyra elpriser, matpriser och tandläkare 1200 kr per timme
Drivmedel dyrt
Pensionärer och barnfamiljer har inte råd längre
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Ärendenummer
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Cykel- och gångväg mellan Åhusvången och Spetalsvägen.

Motivering kring förslaget
Förslaget har som syfte att koppla ihop det nya området "Åhusvången" med närliggande området "Transvaal". Åhusvången som 
område växer kontinuerligt men behovet att på ett säkert sätt ta sig till bland annat busshållplatser och skola finns redan idag. För 
att ta sig i riktning in mot Åhus väljer man idag det skogsliknande området som ligger mellan golfbanan och ABK:s lägenheter på 
Spetalsvägen. Då detta också är kommunens mark, så skulle det vara en lämplig placering av en cykel- och gångbana där. Det finns 
ett behov av en mer ordnad, och helst belyst, väg än de upptrampade stigar som är där idag.
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Ärendenummer
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Datum
2022-12-14 20:38

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Sänka hastigheten till 30 km/h på Sjövägen.

Motivering kring förslaget
Jag föreslår att hastigheten ska sänkas från 40 km/h till 30 km/h på Sjövägen mellan Österängsgymnasiet och tills den korsar 
Ällingavägen.
Cykelbanan går precis bredvid vägen, med endast ett vitt streck som avskiljare och det är många barn som cyklar till och från 
Österängsgymnasiet och Antonskolan. Många cyklar uppe på trottoaren istället.
Denna sträcka känns inte trafiksäker, speciellt för skolbarnen.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (530 KB)Screenshot_20221214_203636.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Arbetsskor till vård och omsorgsboendepersonal

Motivering kring förslaget
Behövs fotriktiga hållbara skor till vård å omsorgspersonalen. De/vi trampar runt på hårda golv, i urin ,avföring å olika smittor. 
Dyrt för personal att köpa in arbetsskor.
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Ärendenummer
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Ja

Kontaktuppgifter förslagsställare
Namn Adress E-post Telefonnummer

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Vid korsningen Fågelpilsvägen, och förlängning (alla utfarter från bostadsområde direkt ut på 70-väg), där borde hastigheten sänkas 
från 70 till 30 km/h. Inte minst med tanke på dagens cykelolycka. Sikten är skymd och hastigheten är för hög med korsande cykel 
och gångbanor,

Motivering kring förslaget
Vid korsningen Fågelpilsvägen, och förlängning (alla utfarter från bostadsområde direkt ut på 70-väg), där borde hastigheten sänkas 
från 70 till 30 km/h. Inte minst med tanke på dagens cykelolycka 16/12. Sikten är skymd och hastigheten är för hög med korsande 
cykel och gångbanor, vid bostadsområden med barn, cyklister, djur osv finns ständig och orimlig utsatthet som lätt skulle kunna 
förebyggas. Minimera skaderiskerna för medborgarna i trafik, sänk hastigheten vid korsningen Fågelpilsvägen (och intilliggande) 
snarast till 30 km/h (istället för nuvarande 70 km/h.)
Med vänlig hälsning,
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www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Ni måste ordna med buss till Härlövs området
Läs denna debatt
Bra debatt fråga
När ska det gå en buss till Härlövs området
https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nar-ska-det-ga-att-na-harlovsomradet-med-buss-a433bef6/

Motivering kring förslaget
Gamla människor och barnfamiljer måste kunna komma till Härlövs området
De har inte råd med bil längre pga de dyra drivmedel priserna
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Läste i tidningen idag om förslag på fler utegym. Det behövs verkligen men tänk på att placera dessa på ett ställe där det känns 
tryggt att träna och i en miljö utan buller. Mitt förslag till placering på utegym är i nya Prästaskogen bakom Tandvårdshuset och vid 
idrottsplatsen.
Vill ni ha hjälp med utformningen av utegymmet och förslag på utrustning så hjälper jag gärna till då jag har expertkunskaper inom 
detta område.

Motivering kring förslaget
Jag och mina vänner löptränar ofta i motionsspåren och på idrottsplatsen och vi ser ett mycket stort behov av ett utegym där. Ett 
utegym borde finnas i anslutning till motionsspår. Det nuvarande som finns bakom idrottsplatsen är inte tillräckligt bra. Ett nytt 
utegym behöver anpassas så att det passar både nybörjare och elit. Titta gärna på utegymmet i Höör-Jeppavallen, Malmö-
Pildammsparken, Bromölla-strandängen.
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Ärendenummer
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Datum
2022-12-28 10:12

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Lägg fram förslag att heltid skall vara 6 timmars arbetstid. Jag tror att samhället hade fått en annan status, psykisk ohälsa hade blivit 
mycket mindre. Som ensamstående förälder så vet jag, jag behöver jobba heltid för att klara ekonomin, då blir följden att jag 
kommer hem sent, ska städa, tvätta, laga mat, hjälpa barnet med läxorna, träna, skjutsa till träning . få göra det där roliga som man 
vill göra med sitt barn ... det finns så klart mycket mer vi alla vill göra. Men en av de viktigaste är, när ska jag ladda min 
energikaka? När den är slut så är den! Barnen är vår framtid, om vi inte kan ge dom trygghet och närvaro för alla måsten och att 
man inte orkar som förälder så kan dom lätt komma på glid. Många barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa, vi föräldrar 
behöver kunna ta vårt ansvar att finnas där, det är samtidigt svårt när samhället "kräver" att man ska jobba heltid för att klara 
ekonomin. Kan man få ner heltid till 6 timmar så kommer det att göra mycket för den psykiska ohälsa som finns i landet. Jag som 
skriver är ensamstående och Ordförande i Kristianstads Makalösa Föräldrar och heter 

Motivering kring förslaget
Lägg fram förslag att heltid skall vara 6 timmars arbetstid. Jag tror att samhället hade fått en annan status, psykisk ohälsa hade blivit 
mycket mindre. Som ensamstående förälder så vet jag, jag behöver jobba heltid för att klara ekonomin, då blir följden att jag 
kommer hem sent, ska städa, tvätta, laga mat, hjälpa barnet med läxorna, träna, skjutsa till träning . få göra det där roliga som man 
vill göra med sitt barn ... det finns så klart mycket mer vi alla vill göra. Men en av de viktigaste är, när ska jag ladda min 
energikaka? När den är slut så är den! Barnen är vår framtid, om vi inte kan ge dom trygghet och närvaro för alla måsten och att 
man inte orkar som förälder så kan dom lätt komma på glid. Många barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa, vi föräldrar 
behöver kunna ta vårt ansvar att finnas där, det är samtidigt svårt när samhället "kräver" att man ska jobba heltid för att klara 
ekonomin. Kan man få ner heltid till 6 timmar så kommer det att göra mycket för den psykiska ohälsa som finns i landet. Jag som 
skriver är ensamstående och Ordförande i Kristianstads Makalösa Föräldrar och heter 
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Håller med 
Vill se shopping buss mellan galleriora Kristianstad och C4 Shopping som det stod i Kristianstadsbladet 3 januari 2023

Motivering kring förslaget
Flera gamla människor och barnfamiljer har inte egen bil och kan inte ta sig till de olika platserna
Tycker att POLITIKERNA I KRISTIANSTAD BORDE VERKLIGEN TÄNKA PÅ DETTA OCH BE SKÅNETRAFIKEN 
ANSVARIG ORDNA DETTA PÅ SÅ SÄTT ÅKER FLER BUSS
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 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
utöka boendeparkering på Sjöcronasgata.

Motivering kring förslaget
Hej,
Det är väldigt ont om boendeparkering på Sjöcronasgata. Där finns ett antal avgiftsbelagda platser som tillfälligt skulle kunna få 
vara boendeparkeringar. anledningen till bristen på platser är att abk:s nya hus är klart och dom behöver också parkering, om det 
inte blir en permanent lösning så skulle alternativet vara att det blir boendeparkering på alla platser till det nya garaget är klart. Det 
är inget attraktivt ställe att parkera på förutom för oss som bor på gatan eller runt omkring. Besökare till stan ställer sej på andra 
ställen så det kommer antagligen inte att ställa till något om det blir boendeparkering. ser det bara som positivt då dom flesta som 
betalar för sin boendeparkering faktiskt kan nyttja det.
tack på förhand
hälsar
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 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Eftersom hundar inte kan hålla sig mellan kl18.00 till 02.00 på natten så borde ni korta den tiden till 22.00 till 01.00, det finns i 
Sverige kommuner som har mellan 24.00 o 01.00

Motivering kring förslaget
Hittills har tre hästar varav w föl dött på grund av skjutningen,flera hundar sprungit iväg o någon dött för att inte tala om stressen 
för ägarna att klara av promenaderna.ägarna bryr sig inte om ifall hundarna både kissar o bajsar inne men hundarna vägrar intill 
slutet o göra det,det är djurplågeri i ordets rätta innebörd o folk skjuter hej vilt veckan före o veckan efter nyår hur mycket ni än 
skriver regler,hårdare tag med böter o fängelse.MVH
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 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Hundrastgård i Hammar.

Motivering kring förslaget
Önskemål om att en hundrastgård ska ordnas i Hammar. Hammar är en växande stadsdel med gott om hundar. Väster om 
Kristianstad finns vad jag vet tre stycken men åt öster finns bara en. Den som är belägen i björket på Österäng är ofta väldigt lerig.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Stort behov av hundrastgård i Viby. Många hundar och många platser att anlägga en sådan. Vidare ett behov av fler hundlatriner. 
Inte färre. En latrin borttagen nyligen.

Motivering kring förslaget
Se ovan



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7021

Datum
2023-01-15 21:17

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
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 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Bygg om korsningen Åsumsvägen och Sibyllevägen/Hedentorpsvägen från korsning till rondell eller annan cirkulationsplats.

Motivering kring förslaget
Hej! Korsningen Åsumsvägen och Sibyllevägen/Hedentorpsvägen är farlig både för bilar och pedestranter. Det är tidvis köer från 
både Hedentorpsvägen då många vill svänga vänster mot Åhus på eftermiddagarna. Och även köer från Sibyllevägen då många vill 
svänga vänster norrut på Åsumsvägen. En bra lösning kunde vara en "rondell" likt t.ex. den i Tyringe.
Förslagsvis gör man mitten platt och överkörningsbar för långa fordon.
Även i Gärds Köpinge finns en rondell att ta efter. Vid Frederika Bremers väg / Hovbyvägen.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (328 KB)Rondell_Helgedal.pdf
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Jag skulle villa att man ni har längre öppet på Medborgarcenter

Motivering kring förslaget
Jag tycker att ni har för lite öppet
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Till Ian Fernheden (SD), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Med anledning av tillbakadraget initiativ ”Evenemangsstranden – Ett av kommunens starkaste varumärke Hur blev det så här?”

Vid kommunstyrelsen 2022-11-23 framkom att SD dragit tillbaka sitt inlämnade initiativärende ”Evenemangsstranden – Ett av kommunens starkaste varumärke


Hur blev det så här?”. 

Den socialdemokratiska gruppen ställde sig frågande till varför och SD:s företrädare redogjorde kort att frågan har behandlats och svar har presenterats för samtliga tidigare företrädare i KSAU. Detta beslutsunderlag finns inte att återfinna och ingen utanför ”majoriteten” känner igen någon presentation. Utifrån detta drar den socialdemokratiska gruppen slutsatsen att Karl-Henriks Nilssons påstående inte är sanningsenligt och helt enkelt inte stämmer. 


Av allt att döma har det Initiativärende som inriktade sig till att ge svar och transparens på ett antal frågeställningar, kopplat till evenemangsstrandens omtvistade förutsättningar i nu gällande detaljplan, behandlats utan insyn och utan transparens. Att initiativärenden bereds och hanteras utanför de formella beslutsprocesserna förefaller som en ovanlig och oönskad ärendehantering. Att SD efter nämnda informella process väljer att dra tillbaka ärendet, utan att självmant presentera de svar SD har fått, är högst anmärkningsvärt. Det är allvarligt om Ian Fernheden medger och medverkar till att begränsa vilken information som delges på formella Initiativärenden.


Den socialdemokratiska gruppen önskar med anledning av ovanstående detaljerade och skriftliga svar på ett antal frågor, som SD har fått svar på. Den socialdemokratiska att önskar även veta var och av vem svaren har givits. 


1, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i initiativärendet enligt


”I samband med att en ny mandatperiod inleds där nya politiker och ny förvaltningsledning tar plats händer någonting som kräver ett svar. Detaljplaneprocessen för evenemangs-området gör plötsligt helt om. Förlaget om att göra mindre tillägg till befintlig detaljplan förkastas och beslut om att en helt ny detaljplan skall göras fattas av det nya styret. Det är nu allt går fel, insikten om att inte röra en så generös detaljplan som den befintliga borde funnits bland de ledande tjänstemän och styrande politiker i Kristianstads kommunens. ” 

2, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i initiativärendet enligt

”Ledande tjänstepersoner och styrande politiker i kommunen hävdade inför beslut att Länsstyrelsen krävt att hela detaljplanen skulle göras om – Inte bara göra ett tillägg till befintlig - och där befintlig byggrätt på stranden släcktes ut och ett område för allmänhetens fria rörlighet (Natur) lades in längs strandkanten. Om inte Kommunen rättade sig efter detta så hotade Länsstyrelsen med att stänga evenemangsstranden för all framtid


Det finns dock ingen medarbetare på Länsstyrelsen som känner till, inte heller någon tjänsteanteckning att Kristianstad kommun ställt någon fråga eller att man skulle gett ett 


förhandsbesked i ett pågående detaljplaneärende gällande evenemangsstranden.”

3, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i initiativärendet enligt 

”Vad vi vet idag är det viktigt att granska om våra politiker fått oriktig information av kommunens ledande tjänstemän och styrande politiker i frågan och därigenom ett felaktigt beslutsunderlag att fatta det viktiga beslut som skulle lösa de årligt återkommande problem för evenemangsarrangörerna som verkade på evenemangsstranden i Åhus.”


4, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget att ”Startar en granskning gällande detaljplaneprocessen och de beslutsunderlag som legat till grund för kommunfullmäktiges beslut för den nu gällande detaljplanen.”

5, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget att ”ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa en långsiktig lösning för hur tillfällig dispens från strandskyddet kan ges för vår unika evenemangsstrand.”


6, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget att ”medverkar till att påskynda detaljplan nr. 2 för området gällande parkeringsplatser, byggrätter för ekonomibyggnad/kontor samt upphävande av strandskydd”

För Socialdemokraterna

Martin Hallingström Skoglund (S)
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