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Del i TU/Föreskrift Synpunkt Kommentar Åtgärd 

Skogsstyrelsen    

Skyddsföreskrifter reglering 
skogsbruk 

I era föreskrifter finns restriktioner för hantering av bränsle och uppläggning av timmer och grot mm. För 
övriga parametrar saknas restriktioner. Det är en relativt liten del av vattenskyddsområdet som består av 
skogsmark men Skogsstyrelsen gör bedömningen att ni kan ha underskattat riskerna med skogsbruk om 
åtgärder görs på ett felaktigt sätt. Det är bra om den hänsyn som bör tas vid skogsbruksåtgärder 
tydliggörs i föreskrifterna. Detta skulle underlätta för markägare och verksamhetsutövare att tolka vad 
som gäller. 

Skyddsföreskrifterna syftar enbart till att skydda 
vattentäktens råvattenkvalitet. Utifrån att 
vattentäkten är en grundvattentäkt där 
skogsbruket i aktuellt området bedöms utgöra 
relativ låg riskbild bedöms det inte motiverat att 
införa mer restriktioner avseende avverkning etc. 
De största riskerna med skogsbruket bedöms 
vara kopplade till eventuella petroleumutsläpp 
från skogs- och anläggningsmaskiner där 
regleringar faller in under §2. 
 

Ingen direkt åtgärd. Vissa justeringar i § 2. 

 
 

Slutligen vill Skogsstyrelsen betona vikten av att GIS-skiktet med vattenskyddsområdets avgränsning blir 
en del av det nationella GIS-skiktet med vattenskyddsormåden. Förutom att det underlättar 
Skogsstyrelsens arbete bedömer vi att det är en förutsättning för att medvetenheten och 
hänsynstagande till vattentäkter inom skogsbruket ska öka. 

GIS-skikt kommer att skickas till Länsstyrelsen i 
samband med fastställelsen av 
vattenskyddsområdet. 

 

Jordbruksverket    

 Avstår från att yttra sig. 
 

Noterat. Ingen ändring. 

Räddningstjänsten    

 Har inget att erinra mot föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
 

Noterat. Ingen ändring. 

Kommunstyrelsen    

 Har inget att erinra mot föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
 

Noterat. Ingen ändring. 

SGU    

Områdets utformning + 
Skyddsföreskrifter 

SGU ser positivt på att vattenskyddsområdet för de olika brunnsområdena slås ihop och bildar ett 
heltäckande vattenskyddsområde för hela Sösdalas vattenförsörjning, detta kommer att bidra till att 
vattentäkten som helhet får ett bättre skydd. Indelningen av skyddsområdet i zoner och de därtill 
hörande föreskrifterna bedöms vara anpassade efter de geologiska förutsättningarna som presenteras 
och relaterat till de risker som identifierats. 

Noterat. Ingen ändring. 

TU  Däremot anser SGU att det tekniska underlaget kan förbättras något, främst vad gäller tydligheten i 

vilken information som ligger till grand for avgränsningen. De synpunkter som SGU har gäller:  

- Beskrivning over kortidsprovpumpning och redovisning av resultaten i kartbilagorna.  

- Beräkning av grundvattnets str6mningshastigheter.  

- De geologiska f6rhallandena (ex lagerf6ljder, mäktighetsuppgifter).  

- Hantering av referenser. 

Det efterfrågade finns redovisat i tekniskt 
underlag. 
 
Beskrivning och redovisning av resultaten från 
korttidsprovpumpningarna återfinns i kapitel 5.3 
(5.3.1 och 5.3.4) samt i kartor i bilaga 3. 
 
Beräkning av grundvattnets 
strömningshastigheter finns redovisat på sidorna 
43-45. 
 
De geologiska förhållandena med lagerföljder 
och mäktighetsuppgifter finns väl beskrivet i 
kapitel 5. 
 
Underlagsmaterial presenteras i kapitel 2.4. 
  

Referenser i text ses över. 
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LRF    

Områdets 
utformning/utbredning 

Den tertiära zonen utgör en stor andel av vattenskyddsområdet. Av förslaget till skyddsföreskrifter, 
utläser vi att den tertiära zonen är ämnad mer som ett bevakningsområde. Vi vill därför framhålla att den 
tertiära zonen helt bör tas bort. Det finns inget krav på att ha en tertiär zon och många kommuner har 
heller ingen sådan. Den bevakning som eftersträvas i hela tillrinningsområdet, bör kunna ordnas på annat 
sätt. 
 

Rent formellt finns inte något ”krav” på 
zonindelning av vattenskyddsområden 
överhuvudtaget utan en handbok med 
rekommendationer. Dock syftar zonindelningen 
till att det blir skäliga restriktioner utifrån riskbild 
i olika delar av ett vattenskyddsområde. 
Skyddsföreskrifter i sig är inte heller det enda 
verktyget för att skydda en vattentäkt. Den 
föreslagna tertiära zonen omfattar markområden 
med tillrinning mot vattentäkterna, om än på ett 
längre avstånd med en längre tids 
grundvattenströmning än inom de andra 
zonerna. Syftet är att zonen ska tydliggöra 
områdets betydelse för vattentäkten så att 
hänsyn till vattenintresset tas i framför allt ett 
samhällsplaneringsperspektiv. Betydelsen av att 
området inom man vill att sådan hänsyn ska tas 
finns tydligt utpekat och redovisat för karta ska 
inte förringas. 
  

Den tertiära zonen behålls. 

Skyddsföreskrifter allmänt Det är viktigt att inte lägga större begränsningar än vad som faktiskt kan motiveras. Något som även 
tydligt framgår av miljöbalken 7 kap 25 §. Vad LRF kan se har kommunerna till exempel inte hittat 
förhöjda halter av varken nitrat/nitrit eller växtskyddsmedel. Detta gör att man verkligen kan ifrågasätta 
nyttan med de generella och utsmetade föreskrifterna gällande växtnäring och växtskyddsmedel. 

Historiken i området talar sitt tydliga språk vad 
gäller växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel. 
Den tidigare brunn B2, i samma geologiska 
formation som brunn B1, har fått stängas ner just 
på grund av spår av bekämpningsmedel i 
grundvattnet. Bekämpningsmedel är bevisat 
svårt att sanera och den naturliga nedbrytningen 
i grundvattnet tar mycket lång tid.  
 
Även halten nitrat har varit förhöjd i Brunn B1, 
över eller i nivå med Livsmedelsverkets 
gränsvärde för tjänligt med anmärkning. 
 
Speciellt sårbar är marken i anslutning till 
isälvsavlagringar såsom B1, där permeabla sand- 
och gruslager inte erbjuder något naturligt skydd 
och där den vertikala transporttiden från 
markyta ner till grundvatten zonen är snabb.  
 
Skyddsföreskrifterna ska skydda vattentäkten 
även på lång sikt, så även om tidigare analyser 
för nitrat/nitrit som i B3 och B4 inte uppvisat 
någon påverkan så att gränsvärden överskrids är 
det inte ett skäl till att inte reglera sådant som 
skulle kunna innebära framtida negativ påverkan 
på vattentäkten. Skyddsföreskrifterna ska reglera 
sådant som skulle kunna innebära risk för 
vattentäkten.  
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Sett utifrån riskbilden bedöms det nödvändigt att 
reglera såväl hanteringen av bekämpningsmedel 
som hanteringen av organiska gödselmedel. 
 

2 § Petroleumprodukter 
m.m. 

LRF anser här att det måste göras en distinktion mellan primär och sekundär skyddszon. Att kräva ett 
förbud av uppställning av arbetsfordon med en tankvolym som överstiger 100 l inom hela den sekundära 
zonen kan få mycket stora konsekvenser och leda till betydande investeringar i speciella  
uppställningsplatser. En insats som vida överstiger den risk, alltså sannolikhet och konsekvens, som finns 
vid ett eventuellt spill och då också strider mot den avvägning som ska göras enligt 7 kap 25 § i 
miljöbalken.   
 
Uppställning av arbetsfordon är främst aktuellt inom gårdscentrum där ytan redan idag består av relativt 
ogenomsläppliga material samt också befinner sig inom uppsyn, vilket gör att eventuella spill eller 
sabotage/stöld snabbt kan hanteras med till exempel absorberingsmaterial (sand). För att kunna bedriva  
ett rationellt jord- och skogsbruk anser LRF också att det måste finnas möjlighet för lantbrukare att 
kunna ställa maskiner i anslutning till gårdscentra, brukad mark och vid skogsbruk under åtminstone ett 
dygn.   
 
Både en normal jordbruksmaskin och skogsmaskin har ofta tankar på upp mot 500 liter. LRF föreslår 
därför att föreskriften tas bort, alternativt att gränsen ändras till minst 500 liter. Detta påverkar inte 
enbart jordbruket utan kan också avsevärt fördyra vid till exempel skogsavverkning då det omöjliggör att 
till exempel ställa en skogsmaskin i skogen över natten, vilket i sin tur då ökar transporterna in och ut till 
avverkningsområdet dramatiskt. 
  

För att nyansera det hela och göra en distinktion 
mellan primär och sekundär skyddszon föreslås 
en ny formulering i föreskrifterna. Se kolumnen 
till höger. Uppställning av fordon som inte är 
under regelbunden uppsikt tillåts i sekundär 
skyddszon. 
 
I definitionerna läggs också en definition på 
regelbunden uppsikt till. 
 
I övrigt tilläggs att sand inte är ett lämpligt 
absorptionsmaterial för att effektivt samla upp 
oljeprodukter. Inert absorptionsmedel (som ej 
kan antändas) rekommenderas istället. 

Primär skyddszon 

Det är förbjudet med uppställning av 

arbetsfordon som inte är under regelbunden 

uppsikt och med tankvolym överstigande 

100 l om de inte är utrustade med 

skyddsanordning, eller placerade på en 

uppställningsplats, som är utformad så att 

hela den hanterade volymen vid läckage 

säkert förhindras nå omgivningen.  

 
Övriga permanenta eller tillfälliga 
lagringsplatser för petroleumprodukter och 
andra brandfarliga vätskor som saknar 
nederbördsskydd och sekundärt skydd som 
rymmer hela den lagrade volymen är 
förbjudna. Undantaget från förbudet är: 
 

• förvaring av drivmedel i 

motordrivna fordon och i 

arbetsmaskiner som är i bruk  

• förvaring i oljetankar i bostadshus i 
rum utan golvbrunn  

 
Hantering av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor med en sammanlagd 
volym överstigande 250 liter får inte ske 
utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 
Undantaget från tillståndsplikten är: 
 

• transport av petroleumprodukter 

och brandfarliga vätskor 

• förvaring av drivmedel i 

motordrivna fordon och i 

arbetsmaskiner som är i bruk  

• förvaring i oljetankar i bostadshus i 

rum utan golvbrunn. 

 
Det är förbjudet att tvätta motordrivna 
fordon, maskiner och förbränningsmotorer 
med avfettningsmedel eller tvättkemikalier 
på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt 
kan infiltrera marken utan föregående 
rening. 
 
Sekundär skyddszon 

Permanenta eller tillfälliga lagringsplatser för 
petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor som saknar nederbördsskydd och 
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sekundärt skydd som rymmer hela den 
lagrade volymen är förbjudna. Undantaget 
från förbudet är: 
 

• förvaring av drivmedel i 

motordrivna fordon och i 

arbetsmaskiner som är i bruk  

• samt förvaring i oljetankar i 
bostadshus i rum utan golvbrunn  

 
Hantering av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor med en sammanlagd 
volym överstigande 250 liter får inte ske 
utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 
Undantaget från tillståndsplikten är: 
 

• transport av petroleumprodukter 

och brandfarliga vätskor 

• förvaring av drivmedel i 

motordrivna fordon och i 

arbetsmaskiner som är i bruk  

• oljetankar i bostadshus i rum utan 

golvbrunn. 

 
Det är förbjudet att tvätta motordrivna 
fordon, maskiner och förbränningsmotorer 
med avfettningsmedel eller tvättkemikalier 
på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt 
kan infiltrera marken utan föregående 
rening. 
 

3 § För grund- eller ytvatten 
skadliga kemikalier 

Inom denna föreskrift har även övergödande ämnen (växtnäring/gödsel) klumpats in. För hantering av 
växtnäring inom jordbruk gäller idag ett omfattande och detaljrikt regelverk. Många delar av detta är 
också så kallade tvärvillkor. Reglering av spridning av växtnäring finns i EU:s nitratdirektiv angående 
spridningstidpunkter, nedbrukning, mängd fosfor per hektar etc.   
  
Vidare med dagens gödselpriser, lantbrukarnas och rådgivarnas ökade kunskaper om noggrann gödsling, 
samt uppföljningen med växtnäringsbalanser, har lantbrukare god kontroll av att kväve inte används mer 
än nödvändigt.   
 
Mot bakgrund av den detaljerade lagstiftning som redan finns på området, samt att kommunen har 
möjlighet att via metodiskt tillsynsarbete se till att detta efterföljs i vattenskyddsområdet anser LRF att 
denna föreskrift inte är proportionerligt, åtminstone inom sekundär zon, och därför kan och bör tas  
bort.   
 
Kostnaden för ett tillstånd kan i många fall också överstiga vinsten med gödslingen vilket då ger ett stort 
produktionsbortfall och motverkar till exempel den av regeringen antagna livsmedelsstrategin med 
mycket liten vinning i övrigt. 
 
 

Definitionen för ”för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen” revideras. 
 
 

I definitionen stryks punkten ”övergödande 
ämnen”. 
 
Dessutom läggs följande stycke till:  
I begreppet grund- eller ytvattnet skadliga 
kemikalier ingår inte bekämpningsmedel 
samt petroleumprodukter och brandfarliga 
vätskor då de regleras i särskilda föreskrifter. 
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4 § Bekämpningsmedel Även användning av växtskyddsmedel inom jordbruk regleras idag av ett omfattande och detaljrikt 
regelverk. En begränsning av ett redan relativt litet användande kan i värsta fall leda till stora 
produktionsförluster. LRF anser därför att det inte ska behövas ett tillstånd inom sekundär zon utan att  
skrivningen ändras till att ”särskild hänsyn ska tas vid spridning av växtskyddsmedel”, alternativt att det 
regleras genom att sätta upp speciella villkor för spridning genom att till exempel reglera högsta 
vindhastighet etc. 
 

Bekämpningsmedel tillhör de slag av 
föroreningar som kan ge långvariga eller 
irreversibla skador. Det förekommer rester av 
kemiska bekämpningsmedel i många kommunala 
vattentäkter. Ämnena härrör bl.a. från 
bekämpningsmedel som sedan länge varit 
förbjudna i Sverige. Detta tyder på att 
föroreningarna inte brutits ned eller lagts fast på 
naturlig väg utan kunnat uppehålla sig i vattnet 
under lång tid (tiotals år). Detta visar att till och 
med uppehållstiden 1 år för att avgränsa 
vattenskyddsområden är otillräcklig för vissa 
föroreningsslag.  Med ny forskning har det också 
visats sig att bekämpningsmedel som man 
tidigare trott haft liten påverkan på människors 
hälsa har en tydlig påverkan. Det kan vara 
mycket svårt och kostsamt att rena råvatten som 
har förorenats av bekämpningsmedel. En 
vattentäkt som förorenats av bekämpningsmedel 
måste därför som regel tas ur drift och ersättas 
med en ny.  
 
Brunnen B2 som tidigare ingick i Sösdala 
vattentäkt, har tagits ur drift på grund av 
bekämpningsmedelspåverkan så historiken i 
området talar sitt tydliga språk vad gäller 
bekämpningsmedel. Brunnen var belägen i 
samma geologiska formation som brunn B1.  
I dalgången i anslutning till isälvsavlagringar är 
marken speciellt sårbar då permeabla sand- och 
gruslager inte erbjuder något naturligt skydd och 
där den vertikala transporttiden från markyta ner 
till grundvatten zonen är snabb. 
 
Sett utifrån spridningsförhållandena i 
vattenskyddsområdet och risken för irreversibla 
skador bedöms ett förbud i primär skyddszon och 
tillståndsplikt i sekundär skyddszon vara 
proportionerlig. Hässleholm Vatten öppnar nu 
upp för tillståndsplikt i primär skyddszon men det 
innebär inte att alla typer av bekämpningsmedel 
kommer att vara tillåtna i primär skyddszon. Man 
avser också jobba parallellt med andra medel för 
att uppnå ändamålsenligt skydd inom primär 
skyddszon. 
 
Villkor bör kunna föreskrivas på ett sådant sätt 
att produktionsbortfall inte uppkommer för 
lantbrukarna. Tanken är också att tillstånd ska 
erhållas för flera år, vilket gör det enklare för 
lantbrukarna att planera. 

Föreskriften ändras till: 
 
Primär och sekundär skyddszon  

Yrkesmässig hantering av 
bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd 
från tillsynsmyndigheten. Icke yrkesmässig 
spridning av kemiska bekämpningsmedel 
utomhus får inte ske utan tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. Undantaget från 
tillståndsplikten är transport av 
bekämpningsmedel samt användning av 
bekämpningsmedel för punktsanering mot 
ohyra och skadedjur som innebär olägenhet 
för människors hälsa.  
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En formulering i en förskrift enligt förslaget 
”särskild hänsyn ska tas vid spridning av 
växtskyddsmedel” uppfyller inte kravet på 
tydlighet och kan därför inte användas i 
föreskrifterna. 
 
Reglering av speciella villkor brukar göras i 
tillstånd, inte direkt i föreskriften. Genom att 
införa tillståndsplikt kan kraven anpassas i det 
enskilda fallet. 
 

5 § Växtnäringsämnen Se kommentarer under 3 § 
 

Konstgödsel regleras inte. Däremot så läggs en 
definition för yrkesmässig hantering av 
stallgödsel och organiska gödselmedel till. Den 
förtydligar att det gäller från 5 djurenheter. 
 
Definition i 3 § ändras så växtnäringsämnen 
enbart regleras under § 5. 
 
Jordbruksverkets föreskrifter för nitratkänsliga 

områden är framtaget med hänsyn till nitrat 

medan det för vattentäkten är mikroorganismer 

i organiska växtnäringsämnen som utgör den 

största riskbilden före nitrat eller nitrit. Man kan 

till exempel behöva reglera hur lagring av 

ensilagebalar och hur kompostering får ske. Det 

kan krävas större skyddsavstånd än 2 m till sjö 

och vattendrag vid spridning av 

växtnäringsämnen.  

 
Restriktionerna i paragraf 5 § bedöms vara 
rimliga utifrån risksynpunkt. 
 

Nya definitioner: 
Yrkesmässig hantering av stallgödsel och 
organiska gödselmedel 
Yrkesmässig hantering av stallgödsel och 
organiska gödselmedel innefattar all 
hantering på växtodlingsgårdar samt 
hantering av gödsel motsvarande 
årsproduktionen från mer än 5 djurenheter. 
 
Organiska gödselmedel (och stallgödsel): 
Gödsel från djur (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel, urin och vominnehåll), pressaft 
från ensilage, rötrest och liknande med syfte 
att höja växtproduktionen. I dessa 
föreskrifter ingår inte följande i begreppet 
växtnäringsämnen: gödsel direkt från 
betande djur samt askåterföring i skogsmark.  
 

6 § Upplag 
 

Upplag av Grot (grenar och toppar) efter skogsavverkning bör undantas i föreskrifterna. Vid avverkning kan 
man antingen välja att låta det ligga kvar eller att samla upp delar av det för att senare till exempel 
omvandla det till ett klimatneutralt biobränsle. Dessa upplag ligger ofta kvar i mer än sex månader  
men det finns inget som tyder på att de skulle ha en större påverkan för att de ligger i ett upplag än då de 
ligger kvar på hygget. Alltså finns det ingen direkt vinning med att ha denna typ av föreskrift. 
 

Grot var inte tänkt att regleras. Orden ”och 
liknande” kan förtydligas så att det inte blir 
otydlig. Byts ut mot ”och massaved” istället.  
  

”Upplag av bark, flis, spån, timmer och 
liknande…”  ändras till: 
”Upplag av bark, flis, spån, timmer och 
massaved…” 

7 § Avledning av 
avloppsvatten 

Om nyetablering av enskild avloppsanläggning förbjuds inom primär zon bör det också finnas möjlighet att 
ansluta sig till det kommunala nätet om så inte redan finns i dagsläget.   
 
I övrigt så är det redan idag reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster att ändring av avloppsanläggning 
måste tillståndsprövas av kommunen (VA-huvudmannen) oavsett om den ligger inom VSO eller inte. Här 
anser LRF att det måste vara kommunens ansvar att samverka denna prövning görs på ett  
samordnat sätt. Skyddsföreskriften är alltså onödig och skapar ett dubbelt tillståndsförfarande och onödig 
administration.   

Förbud ändras till tillståndsplikt. 

 

Föreskriften reglerar enskilda 

avloppsanläggningar, inte allmänna VA-

anläggningar (som normalt är tillståndspliktiga 

B-verksamheter). Ändring regleras inte i lagen 

om allmänna vattentjänster. Ändring av A- och 

B-anläggningar kan vara både tillståndspliktiga 

och anmälningspliktiga ändringar (16 kap 2a § 

miljöbalken respektive 10 § 

miljöprövningsförordningen. Ändring av enskilda 

avloppsanläggning kräver anmälan enligt 14 § 

Föreskriften ändras till 

 

Primär och sekundär skyddszon  

Nyetablering och ändring av enskild 
avloppsanläggning med utsläpp till mark 
eller vatten får inte ske utan tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. 
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förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. Med 

skyddsföreskriften har man alltså gjorts en 

skärpning till en tillståndspliktig nivå för 

enskilda avloppsanläggningar. Den stora 

skillnaden mellan tillståndsplikt och 

anmälningsplikt är att åtgärden inte alls får 

påbörjas innan tillstånd har erhållits medan för 

anmälningsplikt kan en åtgärd påbörjas om 

anmälan lämnats in. Skyddsföreskriften är inte 

onödig och anmälan och tillståndsplikt kan 

dessutom hanteras i samma ärende med 

samma beslut. Någon onödig administration 

behöver därför inte uppkomma. 

 

8 § Annan miljöfarlig 
verksamhet 

Under 14 § anges att verksamheter som redan regleras inom lagstiftningen för miljöfarlig verksamhet inte 
behöver tillstånd även från kommunen.   
 
Ändring av miljöfarlig verksamhet kräver redan idag en ny tillståndsprövning enligt miljöbalken. Därför 
anser LRF att det stycke som hanterar detta är överflödigt, förvirrande och kan tas bort.    
 

I 14 § är tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 
kap undantagna. 
 
Ändring av anmälningspliktig C-verksamhet 

kräver inte tillstånd utan anmälan enligt 

miljöprövningsförordningen. Föreskriften 

innebär en skärpning. Det är inte A- och B-

verksamhet som avses eftersom de redan är 

undantagna. 

 

Men andra stycket tas bort under primär 

skyddszon. 

 

Andra stycket tas bort under primär 
skyddszon.  

9 § Materialtäkt etc LRF anser att det är mycket bra att markavvattningsföretag är beaktat.   
 

Noterat. Ingen ändring. 

13 § Skyltning Vid uppsättning av skyltar på annans mark bör det läggas till att detta ska ske i samråd med markägaren 
för att minska risken för eventuella brukningshinder etc. 
 

Kapitlet ”Uppsättning av skyltar och stängsel” 
kompletteras med en sådan upplysning. 

Följande tillägg görs i kapitlet ”Allmänna 

upplysningar” med underrubriken: 

”Uppsättning av skyltar och stängsel”. 

Vid uppsättande av skylt på annans mark 

bör val av skyltens placering ske i samråd 

med markägaren för att minska risken för 

eventuella brukningshinder etc. 

 

Tillstånd Då många nya anmälnings- och tillståndsprocesser är en direkt konsekvens av kommunens utformning av 
skyddsområde och skyddsföreskrifter samt leder till en stor påverkan på enskilda företagare anser LRF att 
kommunen bör stå för den ekonomiska bördan gällande detta. Ett åtagande som inte är ovanligt av en  
kommun vid intrång i samband med upprättande av vattenskyddsområden. 
 

Synpunkterna bedöms vara synpunkter till 

tillsynsmyndigheten för hur handläggning och 

debitering ska gå till och kommer inte att ändra 

någon formulering i skyddsföreskrifterna. Taxan 

beslutas i separat ärende och inte samtidigt som 

fastställandet av vattenskyddsområdet. Men 

generellt kan sägas att myndigheter tar ut 

avgifter för prövning av verksamheter. 

Vattenskyddsprövningar är inget undantag. 

 

Ingen ändring. 

Övrigt Angående eventuella, markbyten, arrendeavgifter, ersättningar och dess storlek på grund av 
inskränkningar i val av gröda, användande av olika produktionshjälpmedel med mera så är det en fråga 
mellan berörda markägare / brukare och respektive VA-huvudman. Det är dock viktigt att från kommunens  

I kapitlet ”Allmänna upplysningar” med 

underrubriken ”Ersättning” informeras det om 

att om en sakägare anser att föreskrifterna 

Ingen ändring. 
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sida vara tydlig med vilka möjligheter till ersättningar som finns i de fall skyddsföreskrifter ger en 
begränsning av verksamheten samt att kommunala politiker är införstådda i att föreskrifterna kan innebära 
betydande kostnader för kommunen. 
 

avsevärt försvårar pågående markanvändning 

kan krav om ersättning framföras. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Tjänsteskrivelse från planavdelningen 

Övrigt, Brunn B1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förordar att brunnen B1 helt ersätts med B3  
och B4, så att endast den primära zonen i sydost, med tillhörande sekundär  
skyddszon kvarstår. Den nordliga av de två primära skyddszonernas belägenhet  
(brunnen B1) medför ett antal problem. Se bilaga 2. 
 

I dagsläget kan inte vattentäkten enbart försörjas 
av brunn B3 och B4 för att uppnå erforderlig 
kvalitet. Råvattnet från de bägge 
uttagsområdena blandas i vattenverket för att få 
ett dricksvatten av god kvalitet till 
konsumenterna. 
  

 

Övrigt, tillkommande 
synpunkter sedan 2017 

- Bygglov för uppförande av ny brandstation på fastigheten Sösdala 4:16 inom  
vattenskyddsområdets sekundära skyddszon beviljades 2018-12-11 § 204.  
 
- Det är i nuläget oklart var Ny Generation Järnväg kommer att passera Sösdala. I  
det planeringsarbete som Trafikverket bedriver finns för stunden en bred  
utredningskorridor inom vilken vattenskyddsområdet ingår. För Sösdalas  
framtidsutveckling skulle det kunna vara gynnsamt om Ny Generation Järnväg  
kommer öster om väg 23, eftersom ett västligt läge skulle innebära att Sösdala  
hamnar inklämt mellan nya och gamla stambanan och därmed får begränsade  
möjligheter att utvecklas. 
 

Ok, noterat. Det tekniska underlaget kompletteras med 
information om brandstationen. 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Karta 46. Bilaga 1d bör justeras så att man ser hela området, och ha samma skala som de övriga kartorna.  

 

Instämmer. 
 

Bilagan uppdateras med fastighetskartan för 
hela området inför ansökan. 
 

Riskanalysen, komplettering 47. Potentiellt förorenad mark Sösdala 12:82, Sösdala 1:159 och Sösdala 84:6, samtliga nedlagda 

bensinstationer.  

48. Sösdala 1:133. Fastigheten har använts till lager för bekämpningsmedel och betning av säd.  

49. Nr 9 (återvinningscentral) är också plats för nedlagd deponi.  

Noterat. Lägg till i TU. 

Skyddsföreskrifter allmänt 1. Förslaget till skyddsföreskrifterna har överlag bra formuleringar, med förbud där man samtidigt 
skriver in undantag från förbud och tillståndskrav direkt i föreskriften.  

2. Motivering till de föreskrifter som föreslås bör anges. Förslagsvis direkt i föreskriften eller i 
riskanalysen. Det är av största vikt att föreskrifterna stämmer överens med riskbedömningen. En väl 
sammanställd riskbedömning och motiveringar till de regleringar som föreslås gör tillämpningen av 
förskriften enklare och mer rättssäker.  

3. Havs- och vattenmyndighetens nya vägledning om vattenskyddsområden bör i möjligaste mån 
tillämpas i det fortsatta arbetet med skyddsområdet. Särskilt den fördjupade vägledningen om 
principer för riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde.  

4. Behovet av föreslagna regleringar bör noga ifrågasättas innan slutlig version skickas in till 
länsstyrelsen, med anledning av Havs- och vattenmyndighetens deklarering att föreskrifter med krav 
på tillstånd och anmälan bör meddelas med återhållsamhet. Avsikten är att det som regleras med 
tillstånd eller anmälan i första hand ska anses vara tillåtna, till skillnad mot förbud.  

5. Uppgifter i det tekniska underlaget bör uppdateras, som till exempel sammanställning av 
analysresultat med resultat till och med år 2018.  

6. Brunnen närmast trafikplats Sösdala har en mycket olämplig placering. Som riskreducerande åtgärd 
bör frågan om ersättningsbrunn aktualiseras. Särskilt eftersom Trafikverket just nu har pågående 

1. Noterat. 
2. Föreskrifterna är rimliga och upprättade 

utifrån nuvarande och framtida riskbild i 
området. Riskanalysen omfattar främst 
nuvarande verksamheter och fångar inte allt 
som bör regleras i föreskrifterna. Ingen 
motivering av enskilda föreskrifter görs i 
detta skede.  

3. HAV:s förslag har varit ute på remiss. Ny 
vägledning är inte antagen än. 
Riskbedömningen som är gjord följer i 
princip den nya vägledningen. 
Skyddsföreskrifterna är framtagna utifrån 
riskbild. 

4. Noga övervägande har gjorts utifrån riskbild. 
Det har alltså inte varit de allmänna råden i 
NFS 2003:16 som har varit styrande utan 
faktisk riskbild för de föreskrifter som har 
tagits fram. Avsikten med tillstånd och 

5. Underlag i teknisk beskrivning uppdateras 
inför ansökan så aktuellt fram till 2020. 
7. Tekniskt underlag kompletteras inför 
ansökan med motivering till behov av att ha 
en tertiär skyddszon även om inte några 
föreskrifter finns kopplade till den.  
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planer på att bygga om väg 23 till mötesfri väg och att frågan om vattenskyddsåtgärder utmed 
vägarna förbi vattentäkten aktualiseras.  

7. Behov av regleringar inom den tertiära zonen bör belysas i riskanalysen.  

 

anmälan är alltid att de i första hand ska 
vara tillåtna. 

5. Instämmer, underlag uppdateras. 
6. I dagsläget kan inte vattentäkten enbart 

försörjas av brunn B3 och B4 för att uppnå 
erforderlig kvalitet. Råvattnet från de bägge 
uttagsområdena blandas i vattenverket för 
att få ett dricksvatten av god kvalitet till 
konsumenterna.  

7. Inga föreskrifter avses kopplas till tertiär 
zon. Föreskrifter är inte det ända verktyget 
för att nå ett ändamålsenligt skydd. Tekniskt 
underlag kompletteras med tydligare 
motivering varför det ändå finns behov av 
att ha en tertiär skyddszon.  
 

2 § Petroleumprodukter 
m.m. 

8. Paragrafen bör delas upp i primär och sekundär zon.  

9. Uppställning av arbetsfordon är förbjudet. Det bör anges hur lång tid man menar med uppställning. 1 
timme, 24 timmar?  

10. I undantaget som berör oljetankar inomhus för bostadsuppvärmning bör tillägas ”och där golvbrunn 
saknas”.  

11. Uppställning av arbetsfordon och tankning i samband med till exempel vägarbeten och 
skogsavverkning bör inte vara tillåtet inom primär skyddszon, endast i speciella undantagsfall, till 
exempel för bandående maskiner. 

 

Paragrafen har delats upp i primär och sekundär 
skyddszon. 
Ändring av paragrafen görs. Se svar till LRF. 

Ändring och komplettering av paragrafen 
görs. Se svar till LRF. Paragrafen har delats 
upp i primär och sekundär skyddszon 

4 § Bekämpningsmedel 12. Primär zon: Undantaget för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för 
människors hälsa bör kompletteras med att tillsynsmyndigheten ska underrättas av ansvarig utövare 
senast nästföljande arbetsdag efter genomförd åtgärd.  

13. Risken för hantering av bekämpningsmedel i växthus bör omprövas för bedömning om 
avgränsningen av tillståndsprövningen även bör omfatta användning av bekämpningsmedel inomhus 
för större professionella växthus (ej enskilda).  

 

12. Det bedöms inte som nödvändigt. Kriteriet är 
att det ska vara olägenhet för människors hälsa 
som föranleder punktsaneringen. Det bedöms 
inte vara så vanligt förekommande att riskbilden 
föranleder ytterligare information till 
tillsynsmyndigheten. Om behandling sker på 
plats som allmänheten har tillträde till så gäller 
krav på information till allmänheten och 
underrättelse till den kommunala nämnden 
enligt 4 kap 1 och 2 §§ NFS 2015:3. 
 
13. HVAB instämmer när det gäller hantering av 
bekämpningsmedel i växthus. Riskbilden 
föranleder att tillståndsplikt ska gälla. När 
föreskrifterna togs fram tänkte man att det var 
utomhus eftersom det är jordgolv. Föreskriften 
skrivs om så att krav på tillstånd för yrkesmässig 
hantering gäller såväl inomhus som utomhus 
(med undantag för punktsanering mot ohyra och 
skadedjur). 
 

Föreskriften ändras till: 
 
Primär och sekundär skyddszon  

Yrkesmässig hantering av 
bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd 
från tillsynsmyndigheten. Icke yrkesmässig 
spridning av kemiska bekämpningsmedel 
utomhus får inte ske utan tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. Undantaget från 
tillståndsplikten är transport av 
bekämpningsmedel samt användning av 
bekämpningsmedel för punktsanering mot 
ohyra och skadedjur som innebär olägenhet 
för människors hälsa.  
 
 

6 § Upplag 
 

14. Avsnittet är bra skrivet med förbud och sedan undantag.  

15. ”Mellanlagring” bör bytas ut mot ”lagring”.  

16. Under sekundär zon bör det kompletteras med förbud för deponering, eventuellt att man uttrycker 
det som nyetablering av deponi.  

14. Noterat. 
15. Om man ska reglera all lagring så är förbud för 
strängt. Ny formulering föreslås.  

Styckena om mellanlagring stryks. 
 
Nytt undantag 
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17. Bör ha med något om att lagring av farligt avfall endast gäller för lagring utöver normala 
hushållsmängder.  

 

16. Det bedöms som tillräckligt med förbud i den 
primära skyddszon.  
17. Se förslag punkt 15. 

• Tillfälliga lager för farligt avfall i 

väntan på borttransport om 

lagringen sker med 

nederbördsskydd och sekundärt 

skydd som rymmer hela den 

lagrade volymen. 

 

7 § Avledning av 
avloppsvatten 

18. Allmän avloppsanläggning bör ordnas till fastigheterna inom den primära skyddszonen i Fredriksberg. 
Hässleholms Vatten AB bör därför när ansökan om fastställelse av vattenskyddsområdet lämnas in till 
Länsstyrelsen för fastställelse synkronisera så att de samtidigt initierar ett ärende till Hässleholms 
kommunfullmäktige om verksamhetsområde för allmän va-anläggning inom den primära 
skyddszonen.  

19. Efter en övergångstid av 5 år bör inga utsläpp till marken förekomma från enskilda avlopp med 
vattentoalett installerad inom primär skyddszon.  

20. Primär zon, ändringsförslag: Nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark eller 
vatten inom primär skyddszon är förbjuden. Ändring av enskild avloppsanläggning med utsläpp till 
mark eller vatten inom primär eller sekundär skyddszon, som innebär åtgärder som annars är 
anmälningspliktiga, får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
Motivering:  
•Tillägget om inom primär skyddszon handlar om att det känns onödigt hårt att förbjuda 
avloppsanordningar utan ansluten vattentoalett med utsläppspunkt utanför primär skyddszon. 
•Tillägget om inom primär eller sekundär skyddszon handlar om att det känns onödigt hårt att kräva 
tillståndsplikt för avloppsanordningar utan ansluten vattentoalett med utsläppspunkt utanför 
sekundär skyddszon.  
•Vi ska inte dubbelreglera redan tillståndspliktiga åtgärder.  
 
Sekundär zon, ändringsförslag: Nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark eller 
vatten inom primär skyddszon är förbjuden. Nyetablering och ändring av enskild avloppsanläggning 
med utsläpp till mark eller vatten inom sekundär skyddszon, som innebär åtgärder som annars är 
anmälningspliktiga, får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
Motivering:  
•Det bör anges tydligt att nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark eller 
vatten inom primär skyddszon är förbjuden.  
•Tillägget om inom sekundär skyddszon handlar om att det känns onödigt hårt att kräva 
tillståndsplikt för avloppsanordningar utan ansluten vattentoalett med utsläppspunkt utanför 
sekundär skyddszon.  
•Vi ska inte dubbelreglera redan tillståndspliktiga åtgärder.  

18. Förbud ändras till tillståndsplikt.  
19. Det har bedömts för hårt att förbjuda 
befintliga enskilda avloppsanläggningar. 
Tillsynsmyndigheten kan dock med fördel jobba 
med inventering och tillsyn för att se om de 
befintliga anläggningar som finns behöver bytas 
ut. 
20. Förslaget bedöms onödigt krångligt. Oftast är 
anläggningen och utsläppspunkten inom samma 
zon. Förbud ändras till tillståndsplikt. 
 
Dubbelreglering uppkommer inte då det i 14 § 
anges att tillstånd enligt skyddsföreskrifterna inte 
gäller om åtgärden ska prövas inom ramen för 
ett tillstånd enligt förordning som utfärdas med 
stöd av miljöbalken (blir i det här fallet 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd). 
 
 

Föreskriften ändras till 

 

Primär och sekundär skyddszon  

Nyetablering och ändring av enskild 
avloppsanläggning med utsläpp till mark 
eller vatten får inte ske utan tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. 
 

10 § Energianläggningar 21. Miljönämnden anser att det bör vara förbud mot nya energianläggningar i jordlager, berg eller vatten 
i både primär och sekundär skyddszon.  

22. Anmälningspliktiga ändringar av en anläggning bör åsyfta ändringar utomhus.  

21. Förbud mot energianläggningar i sekundär 
zon kan inte motiveras genom riskbild för 
uttagsbrunnarna. Risker bedöms främst vara 
förknippade med anläggningsförfarandet. Med 
tillstånd kan villkor ställas som att etablering ska 
ske enligt Normbrunn-16 osv.  
 
22. Ja det är ändringar i till exempel 

köldmediekretsen som avses. Det bedöms inte 

behöva definieras. Tillsynsmyndigheten har 

tolkningsföreträde av skyddsföreskrifterna. 

 

Ingen ändring 

11 § Enskilda vattentäkter 23. Tillstånds- och anmälningsplikten bör för att undvika dubbelreglering inte gälla grundvattentäkter 
som omfattas av tillstånd för vattenverksamhet.  

23. Tillståndspliktiga vattenverksamheter är 

redan undantagna, vilket framgår av 14 §. 
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 Namnet enskild tydliggör också vad det handlar 

om. 

 

12 § Vägar och väghållning 24. Förbudet innebär att saltning på väg 23 och väg 1978 samt på- och avfarter inte får ske. Risken finns 
att vägbanan inte blir lika effektivt halkbekämpad med risk för olyckor. Förbudet är tydligt men 
konsekvensen av förbudet bör beskrivas i riskanalysen.  

Spridning av saltinblandad sand är tillåten med 

föreslagen föreskrift. Detta kombineras med 

andra fysiska skyddsåtgärder längs väg 23. 

 

 

14 § Allmänna bestämmelser 25. Tillstånd: Komplettera med att tillsynsmyndigheten i sitt beslut kan avslå ansökan eller bevilja 
ansökan. Meddelas tillstånd kan myndigheten föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för 
att undvika vattenförorening enligt MB 16 kap 2 § eller förelägga om försiktighetsåtgärder.  

26. Anmälan: Komplettera med att en anmälan kan innebära att tillsynsmyndigheten förbjuder anmäld 
åtgärd eller verksamhet, eller att myndigheten förelägger om försiktighetsmått. Alternativt kan 
myndigheten underrätta att anmälan inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.  

27. En anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om syfte, ritningar, tekniska beskrivningar och 
kartunderlag, som behövs för tillsynsmyndighetens bedömning och handläggning av ärendet. Se även 
miljöbalken 19 kap 1, 5 §§ samt 22 kap § 1.  

28. Ändra dispensgivande myndigheten till tillsynsmyndigheten.  

25. Det är inte nödvändigt att skriva att 

ansökan kan avslås i skyddsföreskrifterna. Det 

räcker att nämns i kapitlet ”Allmänna 

upplysningar”. Om det är tillståndsplikt så 

förenas tillståndet med villkor. Om man vill 

förelägga om skyddsåtgärder så gör man det 

som tillsynsåtgärd. Så komplettering om ”eller 

att förelägga om försiktighetsåtgärder” görs 

inte. 

26. Skyddsföreskrifterna kommer inte att ligga 

till grund för föreläggande eller förbud. Lagstöd 

är ju istället 26 kap 9 § miljöbalken. Därför kan 

sista meningen strykas och mer information 

istället läggas under allmänna upplysningar. 

27. Oklart vad bygg- och miljönämnden menar 

med kommentaren om 19 kap 1 § miljöbalken. 

Där anges vilken myndighet som är 

överprövningsmyndighet om inte annat är 

särskilt föreskrivet. När det gäller 19 kap 5 § 

och 22 kap 1 så bör poängteras att det var 

bygg- och miljönämnden som vid intern 

remissgång ville ha texter om vad tillstånd och 

anmälan ska innehålla. Och nu kan man tolka 

det som att man anser det obehövligt att skriva 

ut då det redan gäller. 

28. Det ändras. 
 

Viss justering under allmänna upplysningar 
för texten om tillstånd. Ny underrubrik och 
text läggs in för upplysningar om anmälan. 
 
Dispensgivande myndigheten ändras till 
tillsynsmyndigheten. 

14 § Övergångsbestämmelser 29. Hässleholms Vatten AB bör ta fram en konsekvensanalys om hur övergångsbestämmelserna påverkar 
tillsynsmyndigheten, de boende och verksamheter. Så som övergångsbestämmelserna är 
formulerade bedöms spontant att det kommer att innebära en hel del arbete för 
tillsynsmyndigheten.  

30. Efter ”Därefter får verksamhet eller anläggning som omfattas av förbud inte bedrivas”, bör tilläggas 
”om dispens ej har beviljats”.  

31. Lagligheten att ställa krav på befintliga verksamheter eller åtgärder bör kontrolleras.  

29. Länsstyrelsen är skyldig att göra en 
konsekvensanalys för boende och verksamheter i 
samband med att de hanterar ansökan. 
30. Tillagt. 
31. Det behöver inte kontrolleras. Det är lagligt 
och vanligt förekommande i skyddsföreskrifter. 

Föreskriften får nu formulering om förbud: 
Därefter får verksamhet eller anläggning som 
omfattas av förbud inte bedrivas om dispens 
ej har beviljats. 

Allmänna upplysningar 
avseende 
skyddsföreskrifterna 

32. p 6.6 – Här bör det stå att tillståndets giltighet får tidsbegränsas, inte att det ska.  

33. p 6.8 - Det ska inte stå i föreskriften att miljönämnden kommer att ansöka om att ta över tillsynen. 
Meningen stryks. Avsnittet kan uttryckas liknande ”Enligt miljöprövningsförordningen är 
Länsstyrelsen i Skåne län tillsynsmyndighet om inte kommunen har tagit över tillsynen enligt 
Miljöbalksförordning (2011:13). Har kommunen tagit över tillsynen är kommunen tillsynsmyndighet”. 
I föreskriften kan man välja att ange ”tillsynsmyndigheten” eller ”den kommunala nämnden för 
miljöfrågor” om vem som ska tillståndspröva och hantera anmälningar. ”Den kommunala nämnden 
för miljöfrågor” anges om man vill att det ska vara kommunen oavsett vem som har tillsynen. Ska 
man följa Havs- och vattenmyndighetens åsikt bör det stå ”tillsynsmyndigheten” så att tillsyn och 
prövning utförs av samma myndighet.  

32. Ändrat enligt förslag. 
33. Meningen om att kommunen kommer att 
ansökan om att ta över tillsynen stryks. 
Benämningen ” den kommunala nämnden för 
miljöfrågor” ändras till tillsynsmyndigheten. 
34. Noterat. Angående NFS 2017:5 så framgår av 
1 § att dessa föreskrifter inte gäller hantering 
som är tillståndspliktig enligt miljöprövnings-
förordningen eller som prövas inom ramen för en 
annan tillståndspliktig verksamhet enligt 

I allmänna upplysningar kap 6.8 stryks 
meningen om att kommunen kommer att 
ansökan om att ta över tillsynen. 
 
”Den kommunala nämnden för miljöfrågor” 
ändras till ”tillsynsmyndigheten” på alla 
ställen i skyddsföreskrifterna. 
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34. p 6.9 - Bra avsnitt. Det bör tilläggas och observeras att trots undantag i vattenskyddsföreskriften kan 
det krävas prövning enligt annan lagstiftning (till exempel gäller alltid informationsplikten för cisterner 
enligt NFS 2017:5, fast förbud och tillstånd för kompostering av hushållsavfall är undantaget i 
skyddsföreskriften så krävs det tillstånd för kompostering enligt renhållningsföreskrifterna för 
Hässleholms kommun mm).  

miljöbalken. Föreskrifterna föreskriver om 
tillståndsplikt så då gäller inte NFS 2017:5. Inget 
tillägg görs i texten. 
 

Definitioner 35. Definitioner som stämmer överens med definitionerna i miljöbalken, och i tillhörande förordningar 
och föreskrifter, behöver inte anges utan ange hellre en hänvisning.  

36. Bra att man tydliggör avvikande definitioner, som det är gjort för till exempel avloppsvatten. Här 
framgår att man inte menar dagvatten.  

37. Definition av egna begrepp, som till exempel för brännved, här är det också bra att betydelsen 
framgår.  

38. Definitionen om sekundärt skydd är komplicerad. Det kan vara bättre att hänvisa till 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2017:5.  

39. Definition av punktsanering saknas.  

40. Definitionen av ”Yrkesmässig” och ”Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel” kan tas bort.  

41. Definitionen av avloppsvatten bör justeras så att det står ”för kylning” (för att följa den generella 
definitionen).  

42. Nyetablering av enskild avloppsanläggning är ett begrepp som kan förvirra och får gärna förtydligas. 
Innebär det att förbudet inte gäller för en befintlig infiltration inom primär skyddszon som behöver 
göras om och där man vill placera den på ungefär samma plats inom den primära zonen (tillstånd 
behövs i vanlig ordning)?  

43. Ändring av avloppsanordning bör förtydligas. Förslagsvis: ”Ändring som innebär ändring i lokalisering 
av någon del av avloppsanordningen eller åtgärd som kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning”.  

44. ”Mellanlagring av farligt avfall” bör ändras till ”Lagring av farligt avfall”. Definitionen kan vara kvar.  

45. Definitionen av upplag bör kunna förkortas till ”Med upplag avses plats på marken eller i vattnet för 
uppläggning och förvaring. Upplaget har inte karaktären av en deponi.” Definitionen kan förkortas 
eftersom det i § 6 anges typ av upplag. Upplag är ungefär som deponi men förvaringen sker under en 
kortare tid.  

 

35. Skyddsföreskrifterna ska gälla under lång tid. 
Under den tiden kan förordningar och 
föreskrifter ändras och byta namn. Så det är inte 
lämpligt att hänvisa till lagstiftning annat än 
miljöbalken som normalt inte ändras lika radikalt 
som föreskrifter och förordningar kan göras. 
Därav har definitionen skrivits ut i sin helhet. 
36. Noterat. 
37. Noterat. 
38. Här ville man bättre förklara för gemene man 
olika alternativ som kan omfattas av begreppet 
sekundärt skydd. 
39. Hässleholm Vatten anser inte att det behöver 
definieras. 
40. Yrkesmässig är borttagen och istället finns en 
ny definition för yrkesmässig hantering av 
stallgödsel och organiska gödselmedel. 
41. Justerat enligt förslag 
42. Att göra om befintlig infiltration och placera 
den på ungefär samma plats är en ny 
avloppsanläggning så det är förbjudet. Marken 
där infiltrationen är blir mättad med framför allt 
fosfor, så det är inte ett alternativ att ”göra om” 
anläggningen. Det blir i praktiken en helt ny 
anläggning. 
43. En ny definition enligt förslaget läggs till. 
44. I föreskrifterna tas mellanlagring bort och ny 
formulering är gjord. Därför stryks definitionen för 
mellanlagring. 
45. En ny definition görs. 
 

Justering av ord ”för kylning” under 
definition för avloppsvatten. 
 
Ny definition för ”ändring av enskild 
avloppsanläggning”: 
 
Ändring som innebär ändring i lokalisering av 
någon del av avloppsanordningen eller 
åtgärd som kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller 
sammansättning. 
 
Ny definition för upplag: 
Med upplag avses plats utomhus för 
uppläggning och förvaring. Upplaget har inte 
karaktären av en deponi (se definition för 
deponi). 
 
 

 


