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PM angående reningsverket
Reningsverket i Hässleholm ligger idag utanför detaljplanelagt område. Det finns emellertid ett
planuppdrag sedan 2013 över reningsverksområdet samt ett långt framskridet framtagande av
en fördjupad översiktsplan. Därutöver finns flera beröringspunkter med andra planer så det är
av betydelse att ta höjd för en framtida utveckling av reningsverket. Frågeställningar som vilka
behov reningsverket har i det längre perspektivet avseende skyddsavstånd, strängare villkor,
kapacitet, tillstånd och ökad befolkningsmängd bör beaktas redan idag. Hässleholms Vattens
syfte med denna skrift är att säkra framtida utveckling av Hässleholms Stad genom att skydda
all framtida avloppsvattenrening på befintlig plats vid Hästbackens reningsverk.

Skyddsavstånd

Hässleholms Vatten har en långsiktig ambition om att upprätthålla och möjligen förbättra
skyddsavstånden kring de kommunala avloppsreningsverken.
Syftet med skyddsavstånden är främst att säkerställa reningsverkens framtida möjlighet att
utvecklas för att genom om- och tillbyggnader kunna möta förväntade framtida ökade
myndighetskrav på avloppsrening. Länsstyrelsen lägger stor vikt vid tex hur nära bostäder
ligger ett avloppsreningsverk i samband med att tillstånd söks för om-/tillbyggnad av ett
avloppsreningsverk.
Hässleholms Vattens ambitioner är således främst framtidsinriktade. Därför motsätter vi
oss att nya bostäder eller verksamheter som kan påverkas negativt av avloppsreningsverket
tillkommer i reningsverkens direkta närområde.
Kommande detaljplan syftar delvis till att juridiskt säkra upp förekomsten av det vi kallar
skyddsavstånd. I samband med detaljplanearbetet finns det möjlighet för sakägare att lämna
synpunkter under samråds- och utställningsskedet.
Skyddsavstånden, avgränsning och utformning
Hässleholms Vattens ställningstagande för vad som ska gälla inom skyddsavstånden enligt
nedan är fastställa av styrelsen 2008-02-14 enligt §559, policybeslut gällande skyddsavstånd
reningsverk.
0-300 meter (inre skyddsavstånd)
Inom inre skyddsavstånd ska Hässleholms Vatten verka för förbud mot att:
· Nya bostäder planeras och uppförs.
· Befintliga verksamheter som kan påverkas av exempelvis luktstörningar eller risk för
förhöjd bakteriehalt tillåts utökas genom tex tillbyggnad eller annan bygglovspliktig åtgärd
som annat än marginellt påverkar fastighetens värde.
Vid klagomål om olägenheter ska möjligheten att lösa in fastighet eller del av fastighet
belägen inom inre skyddsavståndet utredas.
300-1000 meter (yttre skyddsavstånd)
Inom yttre skyddsavstånd ska Hässleholms Vatten verka för förbud mot att:
· Nya skolor, vårdinrättningar och verksamheter för livsmedelshantering etableras.
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· Nya anläggningar/verksamheter innebärande att människor i hög grad vistas inom
skyddsavståndet, tex fritidsanläggningar, etableras.
· Annan anordning eller verksamhet som kan påverkas av exempelvis luktstörningar eller
risk för buller etableras.
I framtida detaljplaner ska Hässleholms Vatten i samrådsyttrande eller på annat sätt
meddela att stor hänsyn ska tas till närheten till reningsverk. Detta innebär bland annat att
nya bostadsområden eller verksamheter som påverkas av exempelvis luktstörningar eller
risk för förhöjd bakteriehalt inte ska tillåtas bli aktuella.

Framtida kapacitet och tillstånd

Nuvarande tillstånd är från 1973 och innefattar 45 500 PE. Nuvarande PE-belastning på
reningsverket är ca 33 000 PE. Vid en omprövning av tillståndet behöver skyddsavstånd
vara vedertagna och beslutade. Den fördjupade översiktsplanen är ett viktigt instrument för
reningsverkets framtid. Den ska initiera och visa på områdets betydelse ur ett
samhällsperspektiv som tar höjd för det nuvarande och framtida behovet och den
samhällsfunktion som reningsverket utgör.
Vad är verksamhetsutövarens skyldighet enligt tillståndet?
Tillståndet bygger på att verksamhetsutövaren har ansvar. Hässleholms Vattens
ställningstagande grundas därför på försiktighetsprincipen i miljöbalken. Det är bättre att
förekomma än att hamna i en situation som leder till stora kostnader då faktorer som
buller, smittspridning och lukt är kända faktorer för förekommande verksamhet.
Av denna anledning är det av största vikt att framhäva att om ägaren (Hässleholms
kommun) mot bolagets bestämda uppfattning ändå tillåter inskränkningar av det skyddsavstånd bolaget anger i sin policy, så ska alla framtida konsekvenser av sådana
inskränkningar bekostas av Hässleholms kommun och till ingen del av Hässleholms Vatten
AB.
Utrymmen
I framtiden kan det behövas mer utrymme för utjämning av flödet till reningsverket samt
för komplettering av processer för att uppfylla strängare villkor samt, eventuella krav på
medicinrester i avloppsvattnet. Det kan därför finnas ett behov att kunna utöka
reningsverksområdet i framtiden.

Befolkning 2035

Enligt senaste demografiska rapporten förväntas befolkningen i Hässleholms kommun att
öka med drygt 5 000 personer till 2035. Oavsett befolkningstillväxt så kommer en
omprövning av tillståndet utföras när behov uppkommer. Orter som även påverkar
reningsverket i Hässleholm idag är Tyringe, Bjärnum och Ballingslöv.
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