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1. Inledning 

Hässleholms Vatten AB, huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i 

Hässleholms kommun, har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. Sösdala vattentäkt består av totalt tre 

uttagsbrunnar som är belägna i två uttagsområden sydöst om tätorten. 

Vattentäkten är ansluten till vattenverket i Sösdala samhälle och svarar för 

vattenförsörjningen till i huvudsak Sösdala tätort. Råvattnet från de olika 

brunnarna blandas i vattenverket för att erhålla bästa möjliga dricksvattenkvalitet.  

 

Hässleholm Vatten AB ansöker hos Länsstyrelsen i Skåne län om att fastställa 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. I samband 

med fastställande av nytt skyddsområde ska befintligt vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter, fastställda av Länsstyrelsen 1988, upphävas. Det 

befintliga vattenskyddsområdet omfattar endast en av de tre nuvarande 

uttagsbrunnarna. 

 

Innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen samråder Hässleholms Vatten med 

myndigheter, nämnder och sakägare. Detta dokument utgör en 

samrådsredogörelse för det första samrådet som sker innan samråd med 

sakägare. 

2. Samråd med Länsstyrelsen 2018 

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter som upprättades 2018-04-

06 har samråtts muntligt med Länsstyrelsen Skåne län. Ett samrådsmöte hölls den 

13 november 2018. På mötet närvarade representanter från Hässleholms Vatten, 

Länsstyrelsen, och kommunens konsult Ramboll. Utifrån synpunkter som 

Länsstyrelsen då lämnade reviderades förslaget till skyddsföreskrifter innan det 

formella samrådet med myndigheter, nämnder och LRF. 

3. Samråd med myndigheter, intresseorganisationer och 

nämnder 2019 

Den 4 oktober 2019 remitterade Hässleholm Vatten förslaget till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, upprättat 2019-03-26 till 

myndigheter, nämnder och intresseorganisationen LRF. Remissinstanserna hade 

möjlighet att lämna synpunkter senast den 29 november 2019. Remitterat förslag 

ses i Bilaga 1. 
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Följande remissinstanser remitterades förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter men meddelades att samtliga handlingar i ärendet finns 

tillgängliga hos Hässleholms Vatten i det fall något ytterligare underlag önskas: 

 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Hässleholm Miljö AB 

• Jordbruksverket 

• Kommunstyrelsen 

• Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

• Räddningstjänsten 

• Skogsstyrelsen 

• Tekniska nämnden 

• Trafikverket 

• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

 

Följande remissinstans remitterades förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter samt en sekretessbelagd version av det tekniska underlaget: 

 

• Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

 

Följande remissinstanser har inkommit med yttranden: 

• Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

• Tjänsteskrivelse från planavdelningen 

• Skogsstyrelsen 

• LRF 

• SGU 

 

Jordbruksverket har meddelat att myndigheten avstår från att yttra sig. 

Räddningstjänsten och kommunstyrelsen har meddelat att de inte har något att 

erinra mot föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 

 

Inkomna svar redovisas i Bilaga 2. 

4. Revidering av skyddsföreskrifter och tekniskt underlag efter 

samråd 

Inkomna synpunkter, kommentar och åtgärd redovisas i Bilaga 3. 

Skyddsföreskrifterna och det tekniska underlaget revideras utifrån kommentarer 

och åtgärder i tabellen. 

 

 

 


