2019-03-28

Nytt vattenskyddsområde för Slätte och
Haboskogens grundvattentäkter

Samrådsredogörelse
Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera
generationer!
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I detta dokument anges hur dialogen har skett med fastighetsägare och
myndigheter i arbetet med nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter. Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera generationer!

1 Dialog med berörda fastighetsägare och
brukare
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i
samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning hade
tagits fram. Både politiker och anställda inom kommunen har också varit
representerade i projektgruppen som haft möten för att stämma av hur vi bäst når
ut till berörda inom området. Detta har varit en viktig del i projektet eftersom
kommunen måste få de berördas synpunkter och frågor för att kunna utforma ett
tillräckligt bra område med skyddsföreskrifter som kan och vill efterlevas.
Föreskrifterna får inte vara för hårda, men heller inte för mjuka så att
grundvattnets kvalitet riskerar att på kort eller lång sikt förstöras. Följande
aktiviteter har ingått i dialogen med berörda fastighetsägare och myndigheter:

1.1 Hemsidan
Aktuell information om vad som hänt inom projektet och information från möten
med mera har lagts ut på kommunens hemsida löpande under projektets gång.

1.2 Lokala tidningar
Information om att arbetet är på gång har skickats till Mariestads-Tidningen och
Törebodakanalen. De har lagt in information i tidningarna i slutet av februari.
Tidningarna har fått information vid några fler tillfällen under projektets gång.

1.3 Informationsträff
Inbjudan till informationsträff skickades till alla berörda fastighetsägare 2018-0312. Utskicket innehöll information och bakgrund till projektet och ett förslag till
avgränsning av vattenskyddsområdet med zoner. Cirka 270 berörda
fastighetsägare omfattades av utskicket.
Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare hölls i
sessionssalen i Töreboda 2018-04-30. Presentationen tog upp vad vattenskyddsområde är, varför vi har det och hur man generellt kan jobba med att reglera de
risker som finns för vattnet i en vattentäkt. Information gavs om hur det fortsatta
arbetet skulle gå till. Vid träffen bjöds berörda in till dialogträffar för boende, lant/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare. Ca 60 fastighetsägare deltog
vid informationsträffen.
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1.4 Dialogmöte
Dialogmöte för boende hölls 2018-05-22 och dialogmöte för lant-/skogsbrukare
och övriga verksamheter hölls 2018-05-24. Träffarna var i kommunhuset i
Töreboda. Ett 10-tal fastighetsägare kom på respektive träff.
Vid träffarna gick vi igenom ett första förslag till skyddsföreskrifter. Träffarna
fungerade som informella forum för frågor, synpunkter, diskussioner och där de
berörda uppmuntrades att beskriva hur de påverkades av de föreslagna
föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att boka tid för enskilda
träffar. Förslag på tider lades även upp på kommunens hemsida efter genomförda
dialogträffar. Inga enskilda träffar efterfrågades dock. De frågor som uppstod
kunde rätas ut via telefonsamtal.

1.5 Tidigt samråd med länsstyrelsen och verksamhet miljö
och bygg
Tidigt samråd hölls med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och verksamhet
miljö och bygg 2018-09-27. Det framkom inga synpunkter på det tekniska
underlaget. En diskussion om riskbedömningen samt om formulering av
skyddsföreskrifterna fördes för att få dem tydliga och tillräckliga. Innan mötet hade
de båda myndigheterna haft möjlighet att sätta sig in i handlingarna.
Vad gäller riskbedömningen framkom en rad saker. Vissa av dem kan VAavdelningen inte påverka medan andra har lett till ändring. Ändringar som gjordes
efter det tidiga samrådet var främst: Tillägg av risken motocrosskörning i Haboskogen
under övriga riskkällor och i bilaga 2a. VA-avdelningen kan inte reglera detta i
föreskrifterna utan jobbar med information m.m. Terrängkörning regleras i annan
lagstiftning, terrängkörningslagen. Riskbedömningen har också uppdaterats vad gäller
riskerna kring bekämpningsmedel.
Vad gäller skyddsföreskrifterna framkom flera mindre ändringar som syftade till att
göra föreskrifterna tydligare och lättare att förstå. Bland annat om upplag, parkering
och uppställning, fordonstvätt, materialtäkt samt markarbeten.

Se bilaga 1 för protokoll från tidigt samråd.
Se bilaga 2 för bemötande av de synpunkter som framkom på tidigt samråd.

1.6 Formellt samråd
1.6.1

Bakgrund

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs
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finns i delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget.
Föreläggandet ska normalt delges. Vidare ska kommunen även samråda med
berörda myndigheter.
1.6.2

Genomförande

Beslut om genomförande

Töreboda kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att genomföra formellt
samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för nytt vattenskyddsområde för
Slätte och Haboskogens grundvattentäkter med tillhörande skyddsföreskrifter.
Eftersom ett stort antal personer ingick i sakägarkretsen och den inte var fullt ut
känd beslutade fullmäktige att delgivning skulle ske genom kungörelsedelgivning.
Se bilaga 3 för Kommunfullmäktiges beslut.
Samrådets genomförande

2018-12-28 skickades ett brev hem till alla fastighetsägareägare inom det
föreslagna skyddsområdet. Brevet innehöll information om hur samrådet går till
och vart underlaget kunde läsas. Brevutskicket återfinns som bilaga 4.
Eftersom området är stort skedde delgivningen av det formella samrådet genom
kungörelsedelgivning. Delgivning annonserades i Mariestads-Tidningen samt i
Post- och Inrikes Tidningar 2018-12-28, se bilagor 5 och 6.
2018-12-28 skickades en samrådsremiss till berörda myndigheter och förbund. Se
remiss och sändlista i bilaga 7.
Under samrådstiden var de kompletta samrådsunderlagen tillgängliga på
kommunens hemsida samt i utskriven form på kommunhuset i Hova.
Den tid som sakägare har på sig för att yttra sig får inte sättas kortare än en månad
enligt delgivningslagen. Delgivningsdagen inföll den 2018-12-28. Sista dag att
inkomma med yttrande sattes till 2018-02-08.

2 Inkomna yttranden vid formellt samråd
I Tabell 1 visas en sammanställning över de yttranden som inkommit i samrådet.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i bilaga 8.

Sida: 5 (23)

Tabell 1 Inkomna yttranden
Registrerat

Avsändare

Berörd fastighet

Yttrande

2019-01-08

RÖS

Myndighet

Har inget att yttra.

2019-01-08

Agatha Lahaise

Slätte 5:2

Har inget att yttra.

ankomstdatum

Har några frågor som besvaras direkt.
2019-01-09

Trafikverket

Myndighet och ägare

Har inget att yttra.

till Fredsberg 2:1
2019-01-25

Länsstyrelsen

Myndighet

Har inget att yttra.
Beskriver deltagande i tidigt samråd
och att de synpunkter som då framkom
har lagts till i materialet. Bl.a.
skärpning av skyddsföreskrift för
täktverksamhet och tillägg i tertiär zon.

2019-01-28

LRF Västra Sverige

LRF

Yttrande från LRF Västra Götaland.
Ordförande, verksamhetsutvecklare
och ledamot.
Har yttrande vad gäller vattendom i
Slätte, gränsdragning mellan primär
och sekundär skyddszon,
skyddsföreskrifter m.m.

2019-02-03

Lennart Karlsson

Nolåsen 1:16

Anger att fastigheten ligger i både
primär och sekundär zon och önskar
ett förtydligande av gränsdragningen.

2019-02-06

SGU

Myndighet

Ställningstagande har inte gjorts vad
gäller skyddsföreskrifternas
utformning.
SGU ser mycket positivt på
framtagandet av det
sammanhängande
vattenskyddsområdet för Haboskogen
och Slätte. Det nya förslaget ger ett
bättre skydd för täkterna. Anser att
zonindelningen var bra och har inga
detaljsynpunkter på avgränsningen.

2019-02-06

Magnus Henrysson

Haboskogen 6:47

Håller i stort med LRF Västra
Götalands yttrande (Töreboda LRF
kommungrupp Håkan Persson).
Egna tillägg:
Upplag av grot i sekundär zon måste
få ske i minst 18 månader för att
säkerställa att tiden aldrig överskrids.
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Registrerat

Avsändare

Berörd fastighet

Yttrande

ankomstdatum
Annan tid innebär merkostnad för
markägare.
Anser att det finns en otydlighet kring
tillståndsansökan. Orolig för att få
betala avgifter och vänta på
handläggningstid på varenda åtgärd
som behöver göras inom skogsbruket.
2019-02-06

LRF Västra

LRF

Yttrande från LRF Västra Götaland.

Götaland, Töreboda

Töreboda LRF kommungrupp, Håkan

LRF kommungrupp,

Persson, Jennie Dannegren LRF VG.

Håkan Persson

Har yttrande vad gäller vattendom i
Slätte, gränsdragning mellan primär
och sekundär skyddszon,
skyddsföreskrifter m.m.
Överensstämmer med LRFs andra
yttrande med några tillägg om bland
annat växtnäringsämnen där LRF
anger att det redan finns lagstiftning
som reglerar det.

2019-02-07

Skogsstyrelsen

Myndighet

Yttrande från Skaraborg-Fyrbodals
distrikt, Bäckefors.
Anger att materialet är ovanligt bra
genomarbetat, men saknar
genomgång av skogsbrukets möjliga
påverkan på vattenkvaliteten.
Skogsstyrelsen anger att skogsbrukets
påverkan på vattenkvaliteten
underskattats och att vägar och diken
bör tas med som parametrar i
riskanalysen.
Betonar också vikten av att
vattenskyddsområdets avgränsning blir
en del av det nationella GIS-skiktet
med vattenskyddsområden.

2019-02-08

Miljö- och
byggnadsnämnden

Myndighet

Yttrar sig över riskanalysen.
Anger ett antal punkter där det inte
finns någon utredning av ev.
markföroreningar.
Anger att olyckor med farligt gods och
tunga fordon på väg 202 kan få stora
konsekvenser och anser att riskklass 2
är en underskattning. Anser att en
handlingsplan behöver finnas
beträffande riskreduktion med de
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Registrerat

Avsändare

Berörd fastighet

Yttrande

ankomstdatum
tunga transporterna och transporter
med farligt gods.

3 Bemötande av inkomna yttranden
Här nedan tas delar av yttrandena upp. Hela yttrandena finns i bilaga 8 till
samrådsredogörelsen.

3.1 LRF Västra Sverige
Yttrande: Vattendom
Slätte vattentäkt saknar tillstånd. Det vore rimligt att kommunen först söker tillstånd för sitt
vattenuttag. Det framstår inte som trovärdigt att lägga långtgående krav på verksamheter runt
vattentäkten när kommunen samtidigt inte har tillstånd för sina vattenuttag. En rimlig ordning
är därför att kommunen först säkerställer laglig rätt att ta ut vatten och sedan inrättar ett
vattenskyddsområde för Slätte. Att arbeta i denna ordning anges också i Naturvårdsverkets
handbok 2017:5 sida 20.
Bemötande
VA-avdelningen antar att LRF menar Naturvårdsverkets handbok 2010:5.
Vattendom saknas för Slätte vattentäkt. När VA-avdelningen inledde arbetet med
att förnya vattenskyddsområdet för Haboskogen var det meningen att detta arbete
skulle gälla endast Haboskogen. När den tertiära zonen sedan geografiskt bredde
ut sig över det befintliga vattenskyddsområdet för Slätte vattentäkt så beslutades
att vi skulle ta med även Slätte i arbetet. Slätte vattenskyddsområde var också
gammalt och skulle behöva uppdateras, så VA-avdelningen såg en vinst i att ta
med Slätte i arbetet redan nu. Vinsten bestod i att vattnet hämtas från samma ås
och att mycket av arbetet skulle vara liknande för de båda täkterna. Det skulle
dessutom förenkla för brukarna om skyddsföreskrifterna arbetades fram och blev
likvärdiga inom hela vattenskyddsområdet, där Slätte ingick.
VA-avdelningen har som generellt mål att arbeta i ordningen att vattendom söks
innan vattenskyddsområden inrättas eller omarbetas. VA-avdelningen har i detta
fall bedömt att det var värt att göra avsteg från denna ordning. Att söka tillstånd
till vattenuttag tar ofta lång tid, inte ovanligt med 1-2 år, vilket skulle stoppat upp
arbetet.
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Yttrande: Gränsdragning för primär- och sekundär skyddszon
I rapporten där avgränsningen redovisas i detalj, beskrivs beräkningarna av hur stor
avgränsningen bör vara. Det står att gränsdragningen är tilltagen jämfört med
beräkningsresultatet vid alla beräkningar inom både primär- och sekundär zon. Vidare står
också att det finns en osäkerhet i valda beräkningsparametrar och att gränsdragningen bör vara
tilltagen. Detta gör att alla skyddszoner blir större än beräknat och i vissa fall nästan det
dubbla till ytan.
Det finns inget stöd i Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 2003:16) för att det är någon
skillnad mellan 50 meter än sex meter avseende läckage. Jämför skyddszoner mot vattendrag i
allmänhet i SAM-reglerna för EU.
Bemötande:
De primära och sekundära skyddszonerna är avgränsade efter genomförda
beräkningar. Det stämmer att alla beräkningar är förknippade med en viss
osäkerhet. Detta eftersom de hydrogeologiska förutsättningarna varierar i
området. Resultatet av beräkningarna är dock ett bra underlag för att avgränsa
skyddszoner. De föreslagna skyddszonerna är inte större än vad beräkningsresultatet anger.
Det är inte helt tydligt vad som avses med den synpunkt som lämnats i andra
stycket. Avgränsningen av aktuellt vattenskyddsområde följer de anvisningar som
anges i Naturvårdsverkets handbok och föreslagna skyddsföreskrifter utgår från
NFS 2003:16.

Yttrande: § 2 Petroleumprodukter
I föreskriften står att det är förbjudet att hantera mer än 25 liter petroleumprodukter. Det blir
mycket kostsamt för de boende vid överträdelse av någon föreskrift och här gäller det att ha
stenkoll på att inte fylla på åkgräsklipparen för mycket diesel eller att ha extra tid och transport
för att kunna fylla på skogsmaskiner inom området. Det mest vanliga inom ett
vattenskyddsområde inom grundvattentäkt är en föreskrift på hantering av maximalt 100 liter.
LRF förordar här att gå på 100 liter istället för förslaget på 25 liter.
Bemötande:
Motivet till 25 liter kommer från att fasta och mobila tankar utgör en risk genom
läckage eller spill i samband med tankning. Det finns också risker förknippade
med stöld och sabotage. Marken i området är mycket genomsläpplig och har i
vissa fall ingen skyddande jord- och växtmån. Även mycket låga halter av olja i
vatten kan ge smakproblem i dricksvatten.
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Eftersom marken i området är mycket genomsläpplig kommer ett utsläpp av
petroleumprodukter leta sig ned snabbt i marken. Även om marken klarar att hålla
en viss mängd petroleumprodukter utan att det rinner ända ned till grundvattnet
blir en sanering vid sådana här markförhållanden oftast dyra och svåra eftersom
schakten blir så djup.
Hova vattenskyddsområde ligger inom samma vattenförekomst som Haboskogen
och Slätte – Lokaåsen. Det är liknande markförhållanden i båda områdena. Detta
talar också för att, i detta fall, ha motsvarande skyddsföreskrifter i Haboskogen
och Slätte som de som föreslås inom Hova.
I NVs handbok om vattenskyddsområde 2010:5 föreslår naturvårdsverket att
hantering av petroleumprodukter ska förbjudas inom primär skyddszon, med
vissa undantag, tex för oljeeldning.
Sammantaget bedömer VA-avdelningen att gränsen på 25 liter i primär zon ska
kvarstå. VA-avdelningen kommer efter att vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter antagits att kommunicera vad som gäller inom skyddsområdet.
Det ligger dock ett generellt ansvar på var och en att ta reda på vad som gäller där
man bor.

Yttrande: § 4 Miljöfarlig verksamhet
I föreskriften står att ny miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig är förbjuden i primär
zon och att ny miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig kräver tillstånd både i primär
och i sekundär zon. LRF förordar att föreskriften i sekundär zon istället bör följa de allmänna
råden att föreskriften ska endast gälla för anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska
söka tillstånd. Det är inte rimligt att alla miljöfarliga verksamheter ska behöva söka tillstånd.
Bemötande:
Det är otydligt vad LRF menar ovan. Våra föreslagna föreskrifter följer de
allmänna råden NFS 2003:16 på den punkt att ny miljöfarlig verksamhet som är
anmälningspliktigt enligt miljöbalken behöver söka tillstånd i sekundär skyddszon.
Tillstånd söks enligt skyddsföreskrifterna hos miljö- och byggnadsnämnden, inte
hos länsstyrelsen.

Yttrande: § 5 Bekämpningsmedel
I skyddsföreskriften om bekämpningsmedel i sekundär skyddszon förordar LRF att punkten c)
tas bort: Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är
förbjuden. Det finns redan regler för hantering av bekämpningsmedel på plantor på
Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-avvaxtskyddsmedel/. Det finns få bekämpningsmedel som används i skogen idag och de som
används är för punktbekämpning och för det krävs redan anmälan.
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Bemötande:
Det som avses i den föreslagna vattenskyddsföreskriften är själva hanteringen där
man jord- eller vattenslår plantor som är behandlade med bekämpningsmedel.
Plantering av dylika plantor regleras ej i föreskrifterna. Hanteringen med jordeller vattenslagning finns heller inte med i de behandlingar med växtskyddsmedel
som förekommer i skogsbruket enligt den sida på skogsvårdsstyrelsens hemsida
som LRF hänvisar till.
VA-avdelningen bedömer att det skulle kunna medföra ett punktutsläpp av
bekämpningsmedel om hanteringen förekommer och att detta därför är olämpligt.
VA-avdelningen väljer att ha kvar punkten.

Yttrande: § 7 Upplag
I föreskriften står att det är förbjudet med upplag längre än en månad i primär zon. En månad
är kort tid för att hinna få sitt upplag hämtat och det är inte de boende som kan styra helt när
t.ex. Södra har möjlighet att hämta. I Naturvårdsverkets riktlinjer står att lagringstid bör anges
och de har som exempel 3 månader eller ett år. Får betonas att det är oerhört kostsamt att bryta
mot någon av föreskriften för de enskilda och en månad känns som orimligt kort. LRF yrkar
på att sex månaders tillfälligt upplag bör gälla i primär zon och att lagring överstigande en
avverkningssäsong/alternativt ett år kräver tillstånd i sekundär zon.
Bemötande:
Bark, flis, spån, timmer och liknande (innefattar grot) läcker fenoler i högst halt i
början av en lagringstid. Urlakningen ökar ju mer det regnar på träddelarna. VAavdelningen vill undvika fenoler i grundvattnet.
De primära zonerna är relativt små och fastigheterna går ut över sekundär zon.
Detta ger möjligheter att lägga upp bark, flis, spån, timmer och liknande i
sekundära zonen istället.
VA-avdelningen är medveten om att skogsbolagens hämtningstider är svåra att
styra över för markägarna. För att bark, flis, spån, timmer och liknande ska kunna
hämtas inom utsatt tid i skyddsföreskrifterna väljer VA-avdelningen att öka tiden i
den sekundära zonen till en avverkningssäsong. Tiden i den primära zonen behålls
dock. Ändringen blir;
Primär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre
tid än en månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra
träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella
fastigheten.
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Sekundär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under
längre tid än ett år kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra
träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella
fastigheten.

Yttrande: § 9 Vägar, parkering och fordonstvätt
Yttrande 9 b) Parkering eller uppställning förbjuden vid mer än en timme står i föreskriften.
Hur ska detta kunna kontrolleras och hur fungerar det om de boende inom primär zon hyr
arbetsmaskiner för renovering exempelvis? Ibland kan dessa behövas i flera dagar och då blir
denna föreskrift svår att följa.

Det är inte nödvändigt med tillstånd för att parkera ett fordon inomhus på tät platta i primär
zon. Det behöver också framgå att det i sekundär skyddszon undantas från tillståndsplikt att
parkera på tätt underlag.
LRF:s förslag är att ta bort föreskriften i primär och sekundär zon och istället ha
anmälningsplikt för parkering eller uppställning i mer än tre dygn.
Bemötande:
Det VA-avdelningen vill uppnå med föreskrift 9b) är att undvika uppställning
över natt och även obevakad uppställning dagtid. Att sätta gränsen vid en timma
kan dock tyckas onödigt kort i den primära zonen. VA-avdelningen ändrar istället
till följande föreskrift:
Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00
av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga
fordon och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus gäller i båda
zonerna.

Yttrande 9 c) Fordonstvätt är förbjuden står i föreskriften. Enligt Naturvårdsverkets

handbok står att: ”Fordonstvätt där man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt kan
regleras efter behov”. I denna föreskrift går ni långt över rekommendationerna från
Naturvårdsverket och LRF förordar att föreskriften tas bort och istället ersätts med att
avfettningsmedel förbjuds i både primär och sekundär zon.
Bemötande:
Bilar har främst olja och metaller som förorening och dessa släpper i varierande
mängd vid tvätt. Högtryck, tvättmedel och avfettning ökar mängden föroreningar
i tvättvattnet. VA-avdelningen vill inte ha ned dessa föroreningar i grundvattnet.
Inom vattenskyddsområdet finns endast en tunn jordmån/växtlager som kan ta
upp ämnena och därför ökar känsligheten inom området ytterligare.
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Det finns ingen anledning att tvätta fordon inom vattenskyddsområdet när det
finns bättre och mer miljövänliga alternativ att välja bland.

Yttrande: § 10 Materialtäkter och markarbeten
10 a) Materialtäkt är förbjuden står i både primär- och sekundär zon. I

konsekvensbedömningen står att det inte har framkommit att det finns pågående
husbehovstäkter för de boende samt för jord- och skogsbruk. Dessa föreskrifter kommer att
finnas kvar när det har blivit fastställda och då får de boende inom området leva med dem.
Husbehovstäkter kommer sannolikt att behöva göras i framtiden. LRF:s förslag är att lägga till
ett undantag i primär- och sekundär zon där det står som i tertiär zon att: undantag för
husbehovsbehovstäkter som kräver tillstånd.

Bemötande:
Länsstyrelsen framförde vid tidigt samråd som hölls med Länsstyrelsen i Västra
Götaland och verksamhet miljö och bygg att det är rimligt att förbjuda
materialtäkter helt och hållet inom vattenskyddsområdet eftersom de innebär en
permanent skada på det fysiska skyddet för vattnet och därmed en risk för
långsiktig kvalitetspåverkan. Länsstyrelsen framförde också att en reglering eller
förbud av materialtäkter i tertiär skyddszon bör övervägas.
Miljö- och byggnadsförvaltningen framförde vid det tidiga samrådet att det bör
vara förbud mot materialtäkter i primär och sekundär skyddszon – inga undantag
för husbehovstäkter.
Marken får anses vara mycket genomsläpplig och att blottlägga mer mark inom
området skulle utgöra en högre risk. Däremot kan husbehovstäkter möjligen
tillåtas i tertiär zon om de sker på ett tillräckligt bra sätt, därav tillståndsplikten då
tillsynsmyndigheten kan gå in och se på varje separat tillfälle. Lokaåsen kan också
komma att pekas ut som en grundvattenförekomst av regional betydelse i den
regionala vattenförsörjningsplanen. Detta betyder att vi bör vara än mer rädda om
ett värdefullt vatten. Föreskriften i primär och sekundär zon syftar till att framtida
husbehovstäkter inte etableras. Föreskrifterna ändras inte.

Yttrande: Extrakostnader
Privatpersoner och näringsidkare, berörs av de föreslagna föreskrifterna. Dessa drabbas även av
värdeminskningar på fastigheter och kostnader att söka tillstånd eller att bygga om
anläggningar. Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns
inom skyddsområdet ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett
kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det vore
därför rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem som får ta ett extra
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samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot verksamhetsutövare som ligger utanför
skyddsområdet. LRF föreslår att kommunen gör enligt Vara-modellen, där det är kostnadsfritt
för verksamhetsutövare att söka tillstånd. LRF förordar att all form av extrakostnader som
uppstår för en markägare till följd av vattenskyddsområdet, ska ersättas, samt att
värdeminskning till följd av vattenskyddsområdet ska kompenseras för.
http://vara.se/innehall/2015/01/Policy-ekonomisk-ersättning-vattenskyddsområde.pdf
Bemötande:
Frågan om kostnader och ersättningar är en fråga som hanteras utanför arbetet
med att fastställa vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter. Att införa
subventioner eller annat liknande är en separat politisk fråga. Det saknas juridiskt
stöd för att VA-kollektivet ska gå in och betala avgifter som ersätter
tillsynsmyndighetens handläggningsavgifter i samband med prövningar eller
anmälningar enligt skyddsföreskrifterna.

Yttrande: Konklusion
Odling och djurhållning bidrar till ett öppet landskap, biologisk mångfald och till en hållbar
matproduktion. Att lita på att människor som bor där, och ge dem förtroende, är viktigt för att
detta vattenskyddsområde ska bli bra.
Det finns redan riktlinjer, restriktioner och lagar. Föreskrifterna här ska vara utöver dessa. Att
instifta dubbelregleringar ger en negativ inställning till vattenskyddsområdet.
Fastställande av skyddsföreskrifter är en mycket viktig process eftersom berörda sakägare får
leva med föreskrifterna under verksamhetens fortsatta existens.
Det viktigaste för att vattenskyddsområdet ska få önskad effekt är engagerade markägare.
Bemötande:
VA-avdelningen instämmer i era synpunkter ovan. Därför har vi jobbat mycket
med tidig dialog med fastighetsägarna inom området, se avsnitt 1 – Dialog med
berörda fastighetsägare och brukare. Vi har uppmuntrat fastighetsägare att komma
med synpunkter och fakta i hur de kan påverkas av föreskrifterna så att vi kan ha
en dialog om detta och få fram bra och väl genomarbetade föreskrifter. För att få
till det är en dialog nödvändig. Vi har också försökt vara tydliga med nyttan av
projektet vilket är att ge förutsättning för invånarna och kommunen att ha en
dricksvattenförsörjning som är hållbar i ett flergenerationsperspektiv.

3.2 Lennart Karlsson, Nolåsen 1:16
Yttrande:
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Fastigheten ligger i både primär och sekundär skyddszon. Önskar ett förtydligande av
gränsdragningen mellan zonerna.
Bemötande:
Att fastigheten ligger inom två olika skyddszoner med olika skyddsföreskrifter kan
skapa otydlighet. Det är därför viktigt att fastighetsägaren får del av ett tydligt
kartmaterial i samband med att vattenskyddsområdet fastställs. Det är även
möjligt att vid behov markera ut gränser med GPS på berörda fastigheter.

3.3 SGU
Yttrande:
Remissvaret har fokuserat på om relevant underlag funnits för inrättande av skyddsområdet
samt om avgränsningar av skyddszoner är anpassade till de geologiska förutsättningarna. SGU
ser mycket positivt på framtagandet av det sammanhängande vattenskyddsområdet som omfattar
täkterna vid Haboskogen och Slätte. Genom det nya förslaget så blir skyddet bättre för
vattentäkterna. SGU anser zonindelningarna vara bra och har inga detaljsynpunkter på de
geografiska avgränsningarna av zonerna.
Bemötande:
SGU:s yttrande stärker nyttan i att ta med Slätte inom samma område och ha med
den tertiära zonen i området.

3.4 Magnus Henrysson, Haboskogen 6:47 delomr 3.
Magnus Henrysson har inkommit med eget yttrande. Han har också bifogat LRF
Västra Götalands (Töreboda LRF kommungrupp Håkan Persson) yttrande vilket
VA-avdelningen tar upp separat för bemötande i punkt 3.5, trots att LRF Lokalt
inte skickat in yttrandet själva.

Yttrande:
Magnus Henrysson håller i stort med LRF Västra Götalands yttrande (Töreboda LRF
kommungrupp Håkan Persson).
Magnus Henryssons eget yttrande:
Upplag av grot i sekundär zon måste få ske i minst 18 månader för att säkerställa att tiden
aldrig överskrids. Annan tid innebär merkostnad för markägare.
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Magnus Henrysson anser att det finns en otydlighet kring tillståndsansökan. Orolig för att få
betala avgifter och vänta på handläggningstid på varenda åtgärd som behöver göras inom
skogsbruket.
Bemötande:
Upplag: hänvisas till avsnitt 3.1 § 7.
Tillståndsansökan, avgifter mm: Vad gäller åtgärder inom skogsbruket är inte
själva åtgärderna som gallring, avverkning, plantering mm reglerade inom
skyddsföreskrifterna. Det som regleras är mer det som kommer till följd av
skogsbruket, som t.ex. uppläggningstider av bark, flis, spån, timmer och liknande,
uppställningstider av fordon, mängden bränsle som får hanteras inom området
m.m. Om en avverkning ska ske över en viss areal ska det anmälas till
skogsstyrelsen. Det är då skogsstyrelsen som kan komma med synpunkter enligt
skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen skickar också anmälan för yttrande till
kommunens tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten får då möjlighet att
informera om att åtgärden kommer ske inom ett vattenskyddsområde och vilka
föreskrifter som gäller där.
I samband med att skyddsföreskrifterna tas fram så har VA-avdelningen en
kommunikation med tillsynsmyndigheten (verksamhet miljö och bygg). Blanketter
för att underlätta anmälningar och tillståndsansökningar kommer tas fram i de fall
det är möjligt. Efter att vattenskyddsområdet vinner laga kraft kommer det finnas
mer information om hur tillståndsansökan eller anmälan går till på hemsidan.
Information kommer även gå ut till fastighetsägare i samband med fastställandet.

3.5 LRF Västra Götaland, Töreboda LRF kommungrupp,
Håkan Persson
Detta yttrande har endast inkommit via Magnus Henrysson. LRF Västra
Götaland, Töreboda LRF kommungrupp, Håkan Persson har inte skickat in det
själva. VA-avdelningen väljer att ändå bemöta det.
Yttrandet från Töreboda LRF kommungrupp är i stort samma som yttrandet från
LRF Västra Sverige, se punkt 3.1 Yttrande från LRF Västra Sverige. I de punkter
som är likadana hänvisas nedan till bemötandet som getts för LRF Västra Sverige.
Där yttrandet skiljer sig åt har yttrandet tagits med nedan.

Yttrande: Vattendom
Se avsnitt 3.1.

Yttrande: Gränsdragning för primär- och sekundär skyddszon
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Se avsnitt 3.1.

Yttrande: § 2 Petroleumprodukter
Se avsnitt 3.1.

Yttrande: § 5 Bekämpningsmedel
Se avsnitt 3.1.

Yttrande § 5 Bekämpningsmedel
Se avsnitt 3.1.

Yttrande § 6 Växtnäringsämnen
Under a) står att yrkesmässig spridning av naturgödsel är förbjudet och under c) står att lagring
av naturgödsel kräver tillstånd i primär zon och anmälan i sekundär zon. I föreskrifterna
framgår att man har rätt att lagra naturgödsel men att det sedan är förbjudet att yrkesmässigt
sprida det. LRF förordar att yrkesmässig spridning av naturgödsel tas bort.
För nitratkänsligt område gäller dessutom kortare tid att sprida gödsel samt att det ska vändas
ner inom 4 timmar (jordbruksverket).
Det finns redan annan lagstiftning som reglerar detta, där nedanstående tabell (tas ej med i
detta dokument) är en del av en lång checklista som finns att fylla i på Miljöhusesyn.
Miljöhusesyn är ett verktyg som hjälper företag på landsbygden att hålla koll på de författningar
som styr företagets verksamhet. Huvudsyftet är att samla och göra det enklare att hitta
lagstiftning som styr dess verksamhet.
Bemötande:
Den befintliga lagstiftningen är inte tillräcklig eller utformad för att skydda
grundvatten ur ett dricksvattenperspektiv. I detta område är markförhållandena
mycket genomsläpplig vilket ger en hög sårbarhet. Vi anser att det är motiverat att
ha strängare krav än vad befintlig lagstiftning reglerar. Mikroorganismer och
näringsämnen kan ha en negativ påverkan på grundvattnet. Skyddsföreskriften
ändras inte.

Yttrande: § 7 Upplag
I föreskriften står att det är förbjudet med upplag längre än en månad i primär zon. En månad
är kort tid för att hinna få sitt upplag hämtat och det är inte de boende som kan styra helt när
t.ex. Södra har möjlighet att hämta. I Naturvårdsverkets riktlinjer står att lagringstid bör anges
och de har som exempel 3 månader eller ett år. Får betonas att det är oerhört kostsamt att bryta
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mot någon av föreskriften för de enskilda och en månad känns som orimligt kort. LRF yrkar
på att sex månaders tillfälligt upplag bör gälla i primär zon. Vad gäller grot bör det vara minst
12 månader.
Bemötande:
Se avsnitt 3.1 § 7.

Yttrande: § 9 Vägar, parkering och fordonstvätt
Se avsnitt 3.1.

Yttrande: § 10 Materialtäkter och markarbeten
Se avsnitt 3.1.

Yttrande: Extrakostnader
Privatpersoner och näringsidkare, berörs av de föreslagna föreskrifterna. Dessa drabbas även av
värdeminskningar på fastigheter och kostnader att söka tillstånd eller att bygga om
anläggningar. Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns
inom skyddsområdet ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett
kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det vore
därför rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem som får ta ett extra
samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot verksamhetsutövare som ligger utanför
skyddsområdet. LRF förordar att all form av extrakostnader som uppstår för en markägare till
följd av vattenskyddsområdet, ska ersättas, samt att värdeminskning till följd av
vattenskyddsområdet ska kompenseras för.
Bemötande:
Se avsnitt 3.1, Extrakostnader

Yttrande: Konklusion
Se avsnitt 3.1.

3.6 Skogsstyrelsen
Yttrande:
Vi bedömer att materialet är ovanligt bra genomarbetat, men vi saknar en noggrannare
genomgång av skogsbrukets möjliga påverkan på vattenkvaliteten.
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Vid alla skogsbruksåtgärder finns en risk att vattenkvaliteten påverkas:
-

Slutavverkning får som tidigast utföras vid 45 års ålder. Innan slutavverkning sker
vanligtvis 1-2 gallringar. Det är därför sannolikt att någon av dessa åtgärder kommer
att göras inom området inom närmsta 50-årsperioden. Skogsstyrelsen anser därför att
klassningen bör ändras från S1 till S2.

-

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.

-

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.

Ni har i er rapport nämnt många av de aspekter vi nämnt ovan, men vi saknar helt ett
beaktande av problematiken kring basvägar, skogsbilvägar och diken i er redogörelse. Vi
saknar även ett helhetstänk kring riskerna med skogsbruk.
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I ert förslag till konsekvensbeskrivning och tabeller med riskkällor bedömer vi att ni har
underskattat skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Även vägar och diken bör tas upp som
parametrar i er riskanalys.
Slutligen vill Skogsstyrelsen betona vikten av att GIS-skiktet med vattenskyddsområdets
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.
Bemötande:
Det är positivt att Skogsstyrelsen anser att materialet är väl genomarbetat även om
man saknar en noggrannare genomgång av skogsbrukets möjliga påverkan på
vattenkvaliteten.
I genomförd riskanalys beaktas de risker med avseende på skogsbruk som kan
medföra en påverkan på grundvattenkvaliteten. Vissa av de risker som redovisas
ovan kan främst förknippas med risk för påverkan på ytvatten och avrinningsförhållanden som dragning av skogsbilvägar och dikesrensning mm.
Risker med avseende på grundvattnet har analyserats i riskanalysen. Bedömning av
sannolikhet och konsekvens är alltid just en bedömning om än väl avvägd. Det är
svårt att avgöra vilken sannolikhet och konsekvens som ska ansättas i analysen.
Det viktiga är dock resultatet som visar risknivån för en vattentäkt och att olika
riskkällor kan jämföras mot varandra.
Efter att vattenskyddsområdet fastställts kommer VA-avdelningen skicka in
materialet till länsstyrelsen för registrering i Naturvårdsverkets databas.

3.7 Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande: bilskroten, punkt 7
Några ordentliga utredningar om eventuell markförorening finns inte vid bilskroten, punkt 7.
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Töreboda har 1999 fått in klagomål om bristfällig hantering
och utsläpp av kemikalier. Ärendet har behandlats i nämnden men någon slutgiltig
markundersökning genomfördes aldrig. Ett förtydligande behöver göras varför detta objekt bara
har riskklass 1.
Bemötande:
Bilskroten ligger nedströms reservvattentäkten i grundvattenströmningens
riktning och ca 900 meter uppströms Haboskogens huvudvattentäkt. Det är
framförallt det stora avståndet som medför att sannolikhetsklassen blir låg, det är
helt enkelt liten sannolikhet att den påverkar vattentäkten negativt.
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Yttrande: Deponin vid punkt 9
Deponin vid punkt 9 saknar klassning enligt underlaget. Miljö- och byggförvaltningen har
tidigare fått in flera klagomål på olaglig deponering inom området. Hantering av kemikalier
kan ha förekommit. Ett förtydligande behöver göras varför detta objekt bara har riskklass 1.
Bemötande:
Deponin är med i riskanalysen. Det är mycket svårt att riskbedöma ett objekt som
man inte vet något om. Det anges att det kan ha förekommit hantering av
kemikalier. Detta område ligger dock något närmare än bilskroten ovan varför
sannolikheten bedömts till 2.
Det viktiga är att alla tänkbara risker har lyfts fram även om det råder osäkerheter
i vad som kan ha hanterats på fastigheterna och om marken kan vara förorenad.
Detta kan användas som underlag och motiv för tillsyn och genomförandet av
undersökningar. Att i detalj diskutera om det ska vara 1 eller 2 för sannolikhet
eller konsekvens har ingen praktisk betydelse för detta. Den genomförda
riskanalysen är översiktlig. För att i detalj analysera sådana objekt där inga
undersökningar har genomförts och där mycket bygger på rykten krävs att
undersökningar genomförs på platsen. Då kan sedan detaljerade undersökningar
genomföras för respektive objekt.

Yttrande: tippen, punkt 11
Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter att tippen, punkt 11, har riskklass 1. Inga
undersökningar ligger till grund för detta påstående och det är olämpligt att underskatta risken
när stöd saknas.
Bemötande:
Det viktiga är att alla tänkbara risker har lyfts fram även om det råder osäkerheter
i vad som kan ha hanterats på fastigheterna och om marken kan vara förorenad.
Detta kan användas som underlag och motiv för tillsyn och genomförandet av
undersökningar. Att i detalj diskutera om det ska vara 1 eller 2 för sannolikhet
eller konsekvens har inge praktisk betydelse för detta. Den genomförda
riskanalysen är översiktlig. För att i detalj analysera sådana objekt där inga
undersökningar har genomförts och där mycket bygger på rykten krävs att
undersökningar genomförs på platsen. Då kan sedan detaljerade undersökningar
genomföras för respektive objekt.

Yttrande: risk från olyckor vid väg
Olyckor med farligt gods och tunga fordon på väg 202 inom vattenskyddsområdet kan få stora
konsekvenser för vattenskyddsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är en
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underskattning att riskklassen är 2. Det är viktigt att belysa risken med trafiken med tunga
fordon och farligt gods inom vattenskyddsområdet för externa parter, t.ex. Trafikverket.
Trafikverket tog 2014 fram ”Riskanalys vattenskydd Väg 202 Töreboda vattentäkt”.
Riskanalysen togs fram av Cowi och i den står det under punkt 5.5 (Sammanvägd
riskvärdering):
”Vattenförekomsten är mycket värdefull, den är sårbar och konsekvensen av att denna förorenas
är mycket stor. De allvarligaste konsekvenserna bedöms vara kopplade till trafikolycka med
samtidigt utsläpp av miljöfarlig vätska, i första hand fordonsbränsle. Sammantagen sannolikhet
och konsekvens bedöms därmed den största risken för påverkan av vattenförekomsten och
Töreboda vattentäkt vara en trafikolycka med samtidigt utsläpp av mer än 100 liter
fordonsbränsle”.
Miljö- och byggnadsnämnden anser en handlingsplan behöver finnas beträffande riskreduktion
med de tunga transporterna och transporter med farligt gods. Exempelvis på sikt kan den tunga
trafiken och trafik med farligt gods ledas om så att den inte går genom vattenskyddsområdet.
Bemötande:
VA-avdelningen har ingen möjlighet att genom vattenskyddsföreskrifter förbjuda
trafik på vägen.
VA-avdelningen kommer att ta fram en beredskapsplan för hela
vattenskyddsområdet. Den ska tala om vilka riskerna är och hur räddningstjänsten
ska agera vid olyckor, vilken tid de har på sig att utföra åtgärder med mera. I detta
arbete kommer RÖS, Trafikverket, verksamhet miljö och bygg m.fl. delta.

4 Ändringar av förslaget med anledning av
samrådet
4.1 Komplettering av det tekniska underlaget
Inga ändringar sker i det tekniska underlaget.

4.2 Ändringar av föreslagna skyddsföreskrifter
Följande ändringar görs i skyddsföreskrifterna efter det formella samrådet:
§ 7a Upplag
Primär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än en
månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter,
avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.
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Sekundär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än
ett år kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter,
avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.
§ 9b Vägar parkering och fordonstvätt
Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00
av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga
fordon och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus.

4.3 Ändringar av konsekvensbedömningen
Ändring av de föreslagna skyddsföreskrifterna har medfört ändringar i
motsvarande delar i konsekvensbedömningen.

Bilagor
1. Protokoll tidigt samråd med länsstyrelsen och verksamhet miljö och bygg
2. Bemötande av synpunkter på tidigt samråd
3. Kommunfullmäktiges beslut om att genomföra formellt samråd
4. Brevutskick till fastighetsägare
5. Kungörelse av samråd i Mariestads-Tidningen
6. Kungörelse av samråd i Post och Inrikes Tidningar
7. Samrådsremiss till myndigheter och förbund
8. Samtliga inkomna yttranden i det formella samrådet
o RÖS
o Agatha Lahaise
o Trafikverket
o Länsstyrelsen
o LRF Västra Sverige
o Lennart Karlsson
o SGU
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o Magnus Henrysson med yttrande från LRF Västra Götaland,
Töreboda LRF kommungrupp, Håkan Persson
o Skogsstyrelsen
o Miljö- och byggnadsnämnden

Bilaga 1

Datum: 2018-09-27
Dnr: 2017/00528
Sida: 1 (6)

Vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter

Protokoll från tidigt samråd med Länsstyrelsen och
verksamhet miljö och bygg
Tid: 27 september 2018 kl. 10:00 – 11:30 och 12:30 – 14:30
Plats: Stadshuset i Mariestad
Närvarande:
Anna Vickman, Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst)
Åsa Furustam och Anders Hulthén Olofsson, verksamhet miljö och bygg i Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner (MoB)
Ida Roos, VA-avdelningen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner (VA)
Protokollförare: Johanna Klingborn, VA-avdelningen i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner

Inledning av mötet och diverse frågor

1. Presentationsrunda
2. VA berättar om syftet med det tidiga samrådet och poängterar att så mycket som
möjligt av myndigheternas synpunkter bör framkomma under dagens samråd.
VA drar dagordningen för mötet och berättar sen om hur arbetet i projektet
fortlöpt hittills samt hur det kommer fortsätta framledes.
3. VA ställer ett par frågor till Lst:
-

Upphävande av gamla vattenskyddsområden: Lst bekräftar att de på
kommunens begäran upphäver beslut om skyddsområde. Detta gäller även
de fall då fastställandet skett genom ett domslut i vattendomstolen. Lst kan
upphäva del av dom ifall det aktuella domslutet även omfattar tillstånd till
vattenuttag. Lst skriver beslutet om upphävande så att det börjar gälla från
det att ett nytt skyddsområde fastställts.

-

VA undrar om Lst ställer krav på att en konsekvensbedömning ska tas fram
som ett underlag till förslaget om nytt vattenskyddsområde. Lst säger att i
det här fallet är det inte ett formellt krav att en sådan upprättas.
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Tekniskt underlag

Varken Lst eller MoB har några synpunkter på underlaget.
Riskbedömning

4. VA informerar om Trafikverkets (Trv) pågående åtgärder vid väg 202 – räcken
samt täta diken på en tredjedel av vägsträckan genom den föreslagna primära
skyddszonen. Lst frågar sig om Trv har tänkt på det långsiktiga värdet av
grundvattenförekomsten i sin riskbedömning. Lst kommer ta den här frågan
med den grupp på Lst som jobbar med att ta fram den regionala
vattenförsörjningsplanen. Lokaåsen kan komma att utpekas som en
grundvattenförekomst av regional betydelse vilket kan ge ytterligare skydd t.ex. i
samband med olika prövningsärenden.
5. VA informerar också om enskild väg 3053 i området där det går en del tung
trafik. Det är inte möjligt att omfatta reglering av trafiken i
vattenskyddsföreskrifterna (VSF) men VA jobbar vidare med att undersöka om
det finns andra möjligheter till reglering.
6. VA informerar om att tillstånd till vattenuttag i Slätte kommer att sökas eftersom
det saknas idag.
7. VA informerar om att det inte finns några utsläpp från enskilda avlopp inom den
primära skyddszonen.
8. MoB undrar lite över hur riskanalysen utförts och hur man kommit fram till
olika riskklassningar. Lst erfar att det ibland är otydligt i riskbedömningar exakt
vilken händelse som bedömts. Ibland kan det verka som om man utgått från
olika händelser när man bedömt sannolikhet och konsekvens.
9. MoB påtalar att förekomsten av motocrosskörning i Haboskogen inte är med i
riskbedömningen. VA kompletterar riskbedömningen.
10. Lst tycker att riskanalysen och skyddsföreskrifterna i stort sett stämmer överens
med varandra – riskanalysen ska motivera VSF. Det finns nåt undantag vilket tas
upp som synpunkt på VSF nedan.
11. Lst anmärker på att bekämpningsmedel i jordbruk har fått en relativt hög
riskklass trots att det knappt finns nån jordbruksmark i området. VA ser över
hur riskbedömningen har gjorts.
Skyddsföreskrifterna (VSF)

12. Lst: Information/upplysningar utanför paragraferna i VSF behöver inte finnas
med i själva beslutet om fastställande av VSF.
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13. Lst kollar upp hur vi bör göra med markering av vattentäktszoner i kartan, och
juridiken bakom.
14. Synpunkter på VSF:
-

§ 5 a) Bekämpningsmedel. Lst: Hur motiveras förbud i primär zon? Det
behöver vara ett tydligare argument/resonemang i riskbedömningen.
Riskbedömningen pekar ut bekämpningsmedel från just jordbruk som en relativt stor risk
men finns det ens någon jordbruksmark inom den primära zonen? Vad vill man komma
åt? Akut risk eller långsiktig påverkan? Är det långsiktig påverkan så borde det vara
rimligt med tillståndsplikt i både primär eller sekundär. Men om det är så att man inte
vill ha mer jordbruksmark i primär zon i framtiden så är det ett argument för att ha
kvar förbudet. VA ser över riskbedömningen.

-

§ 7 Upplag. Lst: Definitionen av upplag (”förvaring direkt på mark”)
behöver ses över. I t.ex. 7 d) som avser upplag av vägsalt blir det
problematiskt. Ligger saltet på en presenning så är det per definition inget
upplag – men lakvatten kan likväl rinna av och förorena grundvattnet. VA
ser över definitionen.

-

§ 7 c) Upplag av snö. Lst: Det hade väl varit bra om man kunnat lägga snö
från primär zon i den sekundära zonen istället för att den ligger kvar i primär
zon. Å andra sidan finns det väldigt lite trafikerade ytor inom områdena.
Föreskriften är bra som den är och behöver dock inte ändras.

-

§ 9 b) Vi diskuterar vad som är en lämplig formulering för att begränsa t.ex.
skogsmaskiner eller vägarbetsfordon som lämnas oövervakade.
VA ändrar föreskriften till: Primär zon: Parkering eller uppställning mer än
en timme, av tunga fordon eller arbetsmaskiner, är förbjuden. Undantag för
fordon uppställda på tätt underlag inomhus, då krävs istället tillstånd.
Sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 17.00-07.00, av
tunga fordon eller arbetsmaskiner, kräver tillstånd.

-

§ 9 c) Lst: Finns det någon inom primär zon som har behov av att kunna
skölja av en lantbruksmaskin eller skogsmaskin? Varför inte förbjuda helt i
primär zon? Skyddszonen är lite och sårbarheten hög. Finns ingen anledning
att tillåta etablering av tvättanläggningar alls inom primär eller sekundär zon
därför ta bort det undantaget. MoB: I sekundär kan avsköljning med kallt
vatten utan kemikalier tillåtas.
VA ändrar föreskriften till: Primär zon: Fordonstvätt är förbjuden.
Sekundär zon: Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt vatten är
förbjuden.
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-

§ 10 a) Materialtäkter. Lst: Bör husbehovstäkter alls tillåtas i sekundär zon?
Reglering av materialtäkter i tertiär skyddszon bör övervägas. Lst
återkommer med hur Lst ser på husbehovstäkter inom
vattenskyddsområden.
MoB anser att det bör vara förbud mot materialtäkter i primär och sekundär
skyddszon – inga undantag för husbehovstäkter.
VA ska inventera och komplettera riskbedömningen med befintliga
husbehovstäkter. Det kan dock vara svårt att med säkerhet få full koll
samtliga befintliga husbehovstäkter. Beslut om eventuell ändring av VSF tas
efter inventering av befintliga husbehovstäkter.
Man kan prova en strängare restriktion i det formella samrådet och sedan
eventuellt backa beroende på inkommande synpunkter.
Tillägg efter tidigt samråd 2018-09-28: VA har inte kunnat hitta några
rättigheter inom vattenskyddsområdet för täktverksamhet. I övrigt finns inga
verktyg för att få fram husbehovstäkter ur kommunens system, förutom de
uppgifter som framkommit från verksamhet miljö och bygg.
VA ändrar föreskrifterna till förbud i både primär och sekundär zon. I
tertiär zon förbud. Undantaget husbehov där krävs tillstånd.
§ 10 b) Markarbeten.
o Lst: Användandet av begreppen schaktning och markarbeten behöver
ses över. Begreppet schaktning kan eventuellt tas bort. VA undersöker
detta.
o Lst: Hur har vi kommit fram till gränsen 200 m2? Är större än en villa.
Kan mycket väl vara en lämplig storlek. Reglering av djupet behövs
nog inte. Borrning borde bara vara aktuellt vid anläggning av
energibrunnar och dricksvattenbrunnar och det regleras i § 11. Ingen
ändring krävs.
Lst: Skogsstyrelsen tycker det är lite krångligt att ta kontakt med
tillsynsmyndigheten vid avverkning inom VSO. Lst tänker att det borde
kunna finnas ett informationsblad som skulle kunna användas nationellt och
som går ut i samband med avverkning inom VSO. VA/MoB kommer ha en
dialog med Skogsstyrelsen för att bestämma hur information om
skyddsföreskrifterna ska gå ut till den som ska avverka inom VSO.

-

§11 Energianläggningar och brunnar. Lst: Ska borrning verkligen tillåtas i
primär skyddszon? Behovet borde vara lågt – vilket kan ses som grund till att
tillåta det, eller att förbjuda det.
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MoB kollar internt angående förbud vs. tillståndsplikt i primär zon och
återkommer inom kort.
I riskanalysen bedöms själva borrningsskedet som det mest riskfyllda. Är
detta en rimlig bedömning? VA tar en ytterligare avstämning med konsulten.
-

§ 13 Allmänna bestämmelser.
”Ikraftträdande”:
o Lst: Se andra meningen under rubriken ”Ikraftträdande” – lite otydligt
vilket datum som avses. Skriv typ att VSF gäller från beslutsdatumet
även om beslutet överklagas och hänvisa till miljöbalken 7:22.
VA ändrar till följande formulering: Enl 7 kap 22 § Miljöbalken ska
skyddsföreskrifterna gälla från beslutsdatum, även om de överklagas.
o Lst: Undvik att säga att förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt för
befintliga verksamheter ”träder i kraft” efter 2 år. Skriv istället ungefär
”För verksamheter som pågår när föreskrifterna träder i kraft börja
förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt gälla efter 2 år”. Men det
finns också ett problem med att hänvisa till en tidpunkt då tillstånd ska
finnas på plats. Den tidpunkten blir delvis beroende av
prövningsmyndighetens handläggningstid – ej rättssäkert. Ett alternativ
kan vara att skriva att tillståndsansökan eller anmälan ska ha lämnats in
senast efter en viss tid. Komplettera med viss tid för när förbudet
börjar gälla.
VA ändrar till följande formulering: För verksamheter som är i drift
ska anmälan eller ansökan om tillstånd vara inlämnat senast 18
månader efter ikraftträdandet. De verksamheter som är i drift vid
beslutet gäller förbud två år efter ikraftträdandet.
”Dispens”:
o Lst: Det ska stå att dispens kan ges om det finns särskilda skäl. VA
ändrar.

15. Synpunkter på definitioner av begrepp i VSF:
-

Lst: Sekundärt skydd: Hur ser vi på befintliga nedgrävda cisterner? Är en
dubbelmantlad cistern att betrakta som sekundärt skydd? (Enligt nya
cisternföreskriften bara krav på invallning på cisterner ovan mark. Står inget om
cisterner i mark) Kan man få in i definitionen att cistern bara kan anses ha
sekundärt skydd om den ligger ovan mark? Lst kollar vad diskussionerna med
Marks kommun landade i. Lst rekommenderar att vi hanterar frågan om
befintliga nedgrävda cisterner i VSF.
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-

Lst: Schaktning: Ta eventuellt bort begreppet schaktning – se ovan om
inkonsekvent användning av begreppen markarbeten och schaktning.
Definitionen av schaktning behöver ses över om den ska vara kvar. VA ser över
användning av begrepp och definition.
-

Lst: Tät täckning: Definitionen av tät täckning blir ologisk tillsammans
med definitionen av upplag. Det är definitionen av upplag som är
problemet. Lst ska kolla om de kan hitta bra exempel på definitioner av
upplag. VA ser över definitionerna.

Bilaga 2
Datum: 2018-10-18

Vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter

Bemötande av de synpunkter som framkom på tidigt
samråd med Länsstyrelsen och verksamhet miljö
och bygg
De siffror som anges här nedan är samma siffror som återfinns i protokollet från det
tidiga samrådet. Här nedan bemöter VA-avdelningen de synpunkter som framkom
under det tidiga samrådet och som inte reddes ut direkt på det mötet. Kursiv text är
text från protokoll från tidigt samråd. Ej kursiv text är bemötande efter det tidiga
samrådet. Allt material kommer att skickas ut på formellt samråd inom kort och
genomgång med både verksamhet miljö och bygg och länsstyrelse, liksom
avstämningar med konsult sker löpande fram till utskick. Fler ändringar kan komma
att ske efter detta dokument skickas.

Riskbedömning
4. VA informerar om Trafikverkets (Trv) pågående åtgärder vid väg 202 – räcken samt
täta diken på en tredjedel av vägsträckan genom den föreslagna primära skyddszonen. Lst
kommer ta den här frågan med den grupp på Lst som jobbar med att ta fram den
regionala vattenförsörjningsplanen. Lokaåsen kan komma att utpekas som en
grundvattenförekomst av regional betydelse vilket kan ge ytterligare skydd t.ex. i samband
med olika prövningsärenden.
VA-avdelningen ser mycket positivt på att länsstyrelsen lyfter denna fråga
och följer vad som händer i frågan. VA-avdelningen har inte möjlighet att
reglera vägfrågan ytterligare i skyddsföreskrifterna. Och trafikverket har inte
för avsikt att göra mer åtgärder i primära zonen. Däremot kommer VAavdelningen, tillsammans med räddningstjänsten och Verksamhet miljö och
bygg med flera, ta fram en beredskapsplan för området för att alla berörda
ska veta vad som gäller vid olyckor. Verksamhet miljö och bygg har också
tillsyn över trafikverkets anläggningar och kan arbeta för fler
försiktighetsåtgärder i området.
5. VA informerar också om enskild väg 3053/26241 (mellan väg 202 och Slätte) i
området där det går en del tung trafik. Det är inte möjligt att omfatta reglering av
trafiken i vattenskyddsföreskrifterna (VSF) men VA jobbar vidare med att undersöka
om det finns andra möjligheter till reglering.
Eftersom det är en enskild väg kan inte kommunen ansöka om lokala
trafikföreskrifter. Det är upp till den enskilde väghållaren, vilket i detta fall är
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en vägsamfällighet, vilka regler man vill ha på vägen. Dock har vägen ett
statligt driftsbidrag från Trafikverket. Förutsättningarna för att få detta
bidrag är att vägen ska vara öppen för all trafik och att vägen inte får ha
några begränsningar. VA-avdelningen kan inte reglera riskerna för väg 26241
i skyddsföreskrifterna utan får jobba med andra åtgärder. Därför kommer
beredskapsplanen att omfatta även väg 26241.
8. MoB påtalar att förekomsten av motocrosskörning i Haboskogen inte är med i
riskbedömningen.
VA-avdelningen kompletterar riskbedömningen med denna risk. Detta är
något som vi inte kan reglera i skyddsföreskrifter eftersom det är annan
lagstiftning som styr över terrängkörning. Det är polisen som har tillsyn över
terrängkörningslagen. VA-avdelningen har tillsammans med verksamhet
miljö och bygg satt upp skyltar i området som informerar om att det är
förbjudet och att man befinner sig i ett vattenskyddsområde. Efter att
vattenskyddsområdet är fastställt kommer skyltar och ev. bommar utredas
inom vattenskyddsområdet. Detta kräver dock kommunikation med berörda
markägare.
13. Lst kollar upp hur vi bör göra med markering av vattentäktszoner i kartan, och
juridiken bakom.
Lst anser att det finns tre alternativ för vattentäktszonerna enligt nedan. VAavdelningen tar med sig den informationen men anser att det inte finns
någon anledning till att markera vattentäktszonen i kartorna.
a. Markera zonen på kartan och ha tillhörande restriktioner.
b. Peka inte ut någon vattentäktszon och ha därmed inga särskilda restriktioner.
Skydda detta område på annat sätt (tex genom att ha rättigheterna till marken
och hägna in området).
c. Beskriv vattentäktszonen på annat sätt än att markera den på kartan.
Länsstyrelsen utreder fortfarande detta alternativ generellt, men det finns
exempel på när man har gjort så.

Skyddsföreskrifterna (VSF)
14. Synpunkter på VSF:

-

§ 5 a) Bekämpningsmedel. Lst: anmärker på att bekämpningsmedel i jordbruk har fått
en relativt hög riskklass trots att det knappt finns nån jordbruksmark i området. Hur
motiveras förbud i primär zon? Det behöver vara ett tydligare argument/resonemang i
riskbedömningen. Riskbedömningen pekar ut bekämpningsmedel från just jordbruk som
en relativt stor risk men finns det ens någon jordbruksmark inom den primära zonen?
Vad vill man komma åt? Akut risk eller långsiktig påverkan? Är det långsiktig
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påverkan så borde det vara rimligt med tillståndsplikt i både primär eller sekundär. Men
om det är så att man inte vill ha mer jordbruksmark i primär zon i framtiden så är det
ett argument för att ha kvar förbudet. VA ser över riskbedömningen.
Nej, det är inte så mycket jordbruksmark i området. Bekämpningsmedel är
något som ofta ligger kvar länge i vattnet och man kan se att det kan ge
problem under lång tid i grundvattentäkter. VA-avdelningen väljer att sätta
förbud i primär zon eftersom vi inte vill ha bekämpningsmedel i vårt
grundvatten i framtiden heller. Riskbedömningen har uppdateratats så att
sannolikheten för kemiska bekämpningsmedel blir 1 medan konsekvensen
fortfarande är 3 i de fall det kommer bekämpningsmedel i vattnet.
-

Fråga tillagd efter tidigt samråd: § 6 växtnäringsämnen:
Verksamhet miljö och bygg undrar varför nitrater inte regleras i skyddsföreskrifterna.
De är ju lättrörliga i vatten och man vill inte ha dem i vattnet då det kan bildas nitrit
som är giftigt.
VA:s svar: Vi kan inte motivera varför vi skulle ha strängare krav än förslaget i våra
skyddsföreskrifter. Gödsling regleras redan i andra föreskrifter – Föreskrifter och
allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Detta område är
utpekat som nitratkänsligt område i EU:s nitratdirektiv vilket ger än mer reglering.
Vi har lite jordbruksmark i området och den som finns ligger inte precis intill
vattentäkten och det finns heller inte mycket jordbruksmark i sek zon. Efter att ha
diskuterat saken med konsult: det är annars i de fall, när jordbruksmark finns intill
vattentäkten eller när det finns mycket mer jordbruksmark i området som gödselmedel
brukar regleras hårdare inom vattenskyddsområden, med tex förbud eller tillstånd i sek
zon.

-

§ 7 Upplag. Lst: Definitionen av upplag (”förvaring direkt på mark”) behöver ses över. I
t.ex. 7 d) som avser upplag av vägsalt blir det problematiskt. Ligger saltet på en
presenning så är det per definition inget upplag – men lakvatten kan likväl rinna av och
förorena grundvattnet. VA ser över definitionen.
VA-avdelningen gör om föreskrifterna om upplag så att definitionen av
upplag inte längre är nödvändig och därmed kan tas bort.
Skyddsföreskrifterna blir enklare att läsa. Se förslag på skyddsföreskrifter:

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer
och liknande under längre tid än en månad
är förbjudet.

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer
och liknande under längre tid än sex
månader kräver tillstånd.

Undantag gäller för upplag av ved eller
andra träbaserade produkter, avsedda för

Undantag gäller för uppläggning av ved eller
andra träbaserade produkter, avsedda för
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b

uppvärmning av bostad, på den aktuella
fastigheten.

uppvärmning av bostad, på den aktuella
fastigheten.

Upplag av avfall, förorenade massor eller
med massor med okänt ursprung eller okänt
föroreningsinnehåll är förbjudet.

Samma som i primär skyddszon

Undantag gäller för komposterbart
hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket
läggs i hushållskompost på den egna
tomten.
c

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
aktuell skyddszon är förbjudet.

Samma som i primär skyddszon

d

Upplag av vägsalt och
dammbindningsmedel är förbjudet.

Samma som i primär skyddszon

-

§ 9 b) Vi diskuterar vad som är en lämplig formulering för att begränsa t.ex.
skogsmaskiner eller vägarbetsfordon som lämnas oövervakade.
VA ändrar föreskriften till:

b

Parkering eller uppställning mer än en
timme, av tunga fordon eller arbetsmaskiner,
är förbjuden.

Parkering eller uppställning, mellan klockan
17.00-07.00 av tunga fordon eller
arbetsmaskiner, kräver tillstånd.

Undantag fordon uppställda på tätt underlag
inomhus samt för husbilar, då krävs istället
tillstånd.

-

§ 9 c) Lst: Finns det någon inom primär zon som har behov av att kunna skölja av en
lantbruksmaskin eller skogsmaskin? Varför inte förbjuda helt i primär zon?
Skyddszonen är lite och sårbarheten hög. Finns ingen anledning att tillåta etablering av
tvättanläggningar alls inom primär eller sekundär zon därför ta bort det undantaget.
MoB: I sekundär kan avsköljning med kallt vatten utan kemikalier tillåtas.
VA ändrar föreskriften till:

c

Fordonstvätt är förbjuden.

Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt
vatten är förbjuden.

1. § 10 a) Materialtäkter. Lst: Bör husbehovstäkter alls tillåtas i sekundär zon? Reglering av
materialtäkter i tertiär skyddszon bör övervägas. Lst återkommer med hur Lst ser på
husbehovstäkter inom vattenskyddsområden.
(Tillägg lst kommentar via e-post efter tidigt samråd: Husbehovstäkter - Länsstyrelsen anser att det
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är rimligt att förbjuda materialtäkter helt och hållet inom vattenskyddsområdet eftersom de innebär en
permanent skada på det fysiska skyddet för vattnet och därmed en risk för långsiktig
kvalitetspåverkan.)
MoB anser att det bör vara förbud mot materialtäkter i primär och sekundär skyddszon
– inga undantag för husbehovstäkter.
VA ska inventera och komplettera riskbedömningen med befintliga husbehovstäkter. Det
kan dock vara svårt att med säkerhet få full koll samtliga befintliga husbehovstäkter.
Beslut om eventuell ändring av VSF tas efter inventering av befintliga husbehovstäkter.
VA har inte kunnat hitta några rättigheter inom vattenskyddsområdet för
täktverksamhet. I övrigt finns inga verktyg för att få fram husbehovstäkter ur
kommunens system, förutom de uppgifter som framkommit från
verksamhet miljö och bygg.
VA ändrar föreskrifterna till
Materialtäkt är förbjuden.

a

Materialtäkt är förbjuden.

Materialtäkt är förbjuden.
Undantag för
husbehovstäkter som kräver
tillstånd.

VA-avdelningen tycker att det känns svårt att vara hårdare än detta. I och
med tillstånd i tertiär zon har verksamhet miljö och bygg möjlighet att
reglera hur husbehovstäkterna kan ske.
-

§ 10 b) Markarbeten.
o Lst: Användandet av begreppen schaktning och markarbeten behöver ses över.
Begreppet schaktning kan eventuellt tas bort. VA undersöker detta.
Begreppet schaktning tas bort eftersom det ingår i definitionen av
markarbete.
o Lst: Skogsstyrelsen tycker det är lite krångligt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten
vid avverkning inom VSO. Lst tänker att det borde kunna finnas ett informationsblad
som skulle kunna användas nationellt och som går ut i samband med avverkning inom
VSO.
VA/MoB kommer ha en dialog med Skogsstyrelsen för att bestämma hur
information om skyddsföreskrifterna ska nå ut till den som ska avverka
inom VSO. De som avverkar mer än 0,5 ha ska anmäla detta till
skogsstyrelsen. Som en jämförelse kan nämnas att det får plats ca 200
sådana ytor inom den södra primära zonen i Haboskogen, så det är relativt
små avverkningar. I samband med anmälan till skogsstyrelsen finns en
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möjlighet att nå ut med information om vad som gäller inom ett
vattenskyddsområde.
-

§11 Energianläggningar och brunnar. Lst: Ska borrning verkligen tillåtas i primär
skyddszon? Behovet borde vara lågt – vilket kan ses som grund till att tillåta det, eller att
förbjuda det.
MoB kollar internt angående förbud vs. tillståndsplikt i primär zon och återkommer
inom kort.
I riskanalysen bedöms själva borrningsskedet som det mest riskfyllda. Är detta en rimlig
bedömning? VA tar en ytterligare avstämning med konsulten.
Verksamhet miljö och bygg tycker att tillståndsplikt enligt föreskriften är
rimlig.
VA-avdelningen har stämt av med konsulten som säger att det är vid
borrningen som det skapas en kontakt ned till vattenytan. En
tillståndsprövning ger möjlighet att ställa krav på att arbetet ska utföras på
visst sätt, tex enligt normbrunn, eller att kollektorslangarna ska vara
sektionerade. Konsulten har i andra liknande områden räknat på hur
koncentrationen skulle bli vid brott. Det blir låga koncentrationer i vattnet.
För att uppnå den dosen som WHO har för att N-butanol ska vara skadligt
måste en människa dricka flera liter vatten varje dag vilket är orimligt.
Det är också en fråga om hur många energibrunnar det finns i ett område.
Om det är några få i primära zonen är risken låg medan risken blir högre om
har många energibrunnar. Om det då är tillståndsplikt i skyddsföreskrifterna
har tillsynsmyndigheten också möjligheten att säga nej när det uppnås en viss
mängd. I Haboskogen och Slätte är det relativt få fastigheter inom primär
och sekundär zon.

15. Synpunkter på definitioner av begrepp i VSF:

-

Lst: Sekundärt skydd: Hur ser vi på befintliga nedgrävda cisterner? Är en
dubbelmantlad cistern att betrakta som sekundärt skydd? (Enligt nya cisternföreskriften
bara krav på invallning på cisterner ovan mark. Står inget om cisterner i mark) Kan man
få in i definitionen att cistern bara kan anses ha sekundärt skydd om den ligger ovan
mark? Lst kollar vad diskussionerna med Marks kommun landade i. Lst
rekommenderar att vi hanterar frågan om befintliga nedgrävda cisterner i VSF.
Det har inte framkommit att det finns några cisterner under mark i
riskbedömningen eller vid dialogträffar. VA-avdelningen lägger till i
skyddsföreskrifterna att det är förbud mot lagring i mark både i primär och i
sekundär zon. Lägger också till i definitionen av sekundärt skydd ”För
cisterner ovan mark eller inomhus räknas invallning som ett sekundärt
skydd”. Se definitioner av begrepp.
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-

Lst: Tät täckning: Definitionen av tät täckning blir ologisk tillsammans med definitionen
av upplag. Det är definitionen av upplag som är problemet. Lst ska kolla om de kan
hitta bra exempel på definitioner av upplag. VA ser över definitionerna.
Va-avdelningen gör om föreskrifterna så att definitionen av tät täckning kan
tas bort och de blir enklare att läsa, se förslag på skyddsföreskrifter.

Bilaga 3

Bilaga 4
Datum: 2018-12-20
Dnr: 2017/528
Sida: 1 (2)

Fastigheten X:X
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkt
Du får det här brevet eftersom du äger mark inom föreslaget
vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt. Det är nu
dags för samråd där du har möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.
Formerna för samrådet styrs av Förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. Enligt förordningen gäller att ”innan fastställande av nytt
vattenskyddsområde ska kommunen förelägga ägare och innehavare av
särskild rätt till marken att yttra sig över förslaget”. Eftersom området
innehåller många sakägare kan samrådet kungöras via ortstidning. Detta har
kommunen gjort, men väljer att även skicka ut informationen till kända
fastighetsägare genom detta brev.
I det här utskicket beskrivs hur samrådet går till och vad du ska göra.
Samrådsunderlaget 1 i sin helhet finns på kommunens hemsida och som
blädderexemplar i entrén på kommunhuset i Töreboda, Drottninggatan 4.
Hur lämnar jag mina synpunkter?
I de fall du vill lämna synpunkter sker det skriftligen till Verksamhet
teknik, 542 86 Mariestad eller via e-post till tk@mariestad.se.
Hur länge pågår samrådet?
Samrådstiden går ut 8 februari 2018.
Vad händer efter samrådet?
Utöver att kommunen samråder med markägare och nyttjanderättshavare
skickas förslaget även på remiss till ett antal myndigheter. När samrådstiden
gått ut sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Ett
slutligt förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tas
fram där samrådsredogörelsen ingår som underlag.

Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter (2018-10-18),
Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkt (2018-10-19)

1
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Beslut om fastställande av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter ska
fattas av Kommunfullmäktige i Töreboda.
Ytterligare information
De kompletta samrådsunderlagen samt information och bakgrund om
vattenskyddsområdet hittar du på kommunens hemsida, www.toreboda.se,
klicka dig fram: Bygga & Bo / Vatten och avlopp / Vattenskyddsområden / Nytt
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte.
Du är välkommen att höra av dig till Ida Roos på kommunens VA-avdelning
om du har några frågor (julledig till 7 jan). Dina synpunkter ska däremot
lämnas in skriftligen.
E-post: ida.roos@mariestad.se
Telefon: 0501-75 61 46

Med vänliga hälsningar
Ida Roos

Miljöingenjör
VA-avdelningen

Michael Nordin

Teknisk chef
Beställare av projektet

Var snäll och lämna informationen vidare
om det finns arrendatorer eller andra
användare av fastigheten som berörs
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Kungörelsedelgivning
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter
Töreboda kommun har låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter samt beslutat att genomföra samråd i
enlighet med förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m.
Innan slutligt beslut fattas om vattenskyddsområdet ska kommunen, enligt
förordningen, förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom
området att lämna synpunkter över förslaget. Kommunen delger härmed möjligheten
att lämna synpunkter genom kungörelse i ortspressen. Information om samrådet går
även ut till alla kända fastighetsägare via brev.
Du som vill lämna synpunkter på förslaget gör det via brev till Verksamhet Teknik,
542 86 Mariestad eller via e-post till tk@mariestad.se. Glöm inte att ange ditt namn
samt fastighetsbeteckningen för den fastighet som berörs. Synpunkter ska ha kommit
in till kommunen senast den 8 februari 2019.
Fullständiga samrådsunderlag finns under samrådstiden tillgängliga på kommunens
hemsida www.toreboda.se (se under Bygga & Bo/Vatten och
avlopp/Vattenskyddsområden/Nytt vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte).
Handlingarna finns även tillgängliga i entrén till kommunhuset i Töreboda,
Drottninggatan 4. Vid frågor kontakta miljöingenjör Ida Roos på telefon: 0501-75 61
46 eller e-post: ida.roos@mariestad.se.
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Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar
Kungörelsen avser:

212000-1678 Töreboda kommun

Publiceringsdatum:

2018-12-28

Kungörelse-id:

K696899/18

Uppgiftslämnare:

Mariestads kommun

Referens:

Ida Roos

Kungörelsetext
Kungörelsedelgivning
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter
Töreboda kommun har låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och
Slätte grundvattentäkter samt beslutat att genomföra samråd i enlighet med förordningen (SFS
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Innan slutligt beslut fattas om vattenskyddsområdet ska kommunen, enligt förordningen, förelägga
ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att lämna synpunkter över förslaget.
Kommunen delger härmed möjligheten att lämna synpunkter genom kungörelse i ortspressen.
Information om samrådet går även ut till alla kända fastighetsägare via brev.
Du som vill lämna synpunkter på förslaget gör det via brev till Verksamhet Teknik, 542 86 Mariestad
elelr via e-post till tk@mariestad.se. Glöm inte att ange ditt namn samt fastighetsbeteckningen för
den fastighet som berörs. Synpunkter ska ha kommit in till kommunen senast den 8 februari 2019.
Fullständiga samrådsunderlag finns under samrådstiden tillgängliga på kommunens hemsida
www.toreboda.se (se under Bygga & Bo/Vatten och avlopp/Vattenskyddsområden/Nytt
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte). Handlingarna finns även tillgängliga i entrén till
kommunhuset i Töreboda, Drottninggatan 4. Vid frågor kontakta miljöingenjör Ida Roos på telefon:
0501-75 61 46 eller e-post: ida.roos@mariestad.se.
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Datum: 2018-12-20
Dnr: 2017/528
Sida: 1 (2)

Enligt sändlista

Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter, Töreboda kommun
Töreboda kommun har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. Kommunen har
beslutat att låta förslaget gå ut på formellt samråd till berörda ägare och nyttjare av
mark inom området samt berörda myndigheter, förbund och kommunala
nämnder enligt sändlista nedan.
De kompletta samrådsunderlagen samt information och bakgrund om
vattenskyddsområdet hittar du på kommunens hemsida, www.toreboda.se, klicka
dig fram: Bygga & Bo / Vatten och avlopp / Vattenskyddsområden / Nytt
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte.
Som underlag för samrådet ingår:
•

Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter (2018-10-18)

•

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
Haboskogen och Slätte grundvattentäkt (2018-10-19)

Samrådstiden pågår till 8 februari 2019. I de fall ni vill avge ett yttrande sker det i
skriftlig form till Verksamhet teknik, 542 86 Mariestad eller till tk@mariestad.se
Kontaktperson i ärendet är Ida Roos på kommunens VA-avdelning:
E-post: ida.roos@mariestad.se
Telefon: 0501-75 61 46
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Sändlista:
• Sveriges geologiska undersökning, diariet@sgu.se
•

Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se

•

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

•

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

•

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

•

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se

•

LRF Töreboda, lrf.vastragotaland@lrf.se och
stina.johansson.63@gmail.com

•

Töreboda kommun, Verksamhet miljö och bygg, mbn@mariestad.se

•

Töreboda kommun, Plan – och exploatering, dan.harryzon@toreboda.se

•

Töreboda kommun, Utvecklingsutskottet, kristina.roslundberg@toreboda.se
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YTTRANDE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Datum

Diarienummer

2019-01-07

2018-001343
Ert diarienummer

2017/528

Mariestads kommun
Box 128
542 22 Mariestad

Övriga remisser - samråd om nytt vattenskyddsområde, Töreboda kommun
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
 Räddningstjänsten har inga synpunkter i aktuellt ärende.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Daniele Coen
Chef förebyggande avdelningen

Post- och besöksadress

Telefon växel

E-post

Direkttelefon

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Majorsgatan 1
541 41 Skövde

0500-42 40 00

raddningstjansten@rtos.se

0500-42 40 15

Fax

Internet

Handläggarens E-post

0500-42 40 40

www.rtos.se

daniele.coen@rtos.se

Bilaga 8:2

Från: Agatha Lahaise <agatha.lahaise@gmail.com>
Skickat: den 5 januari 2019 16:23
Till: Ida Roos <ida.roos@mariestad.se>
Ämne: SV: vattenskyddsområde Haboskogen/Slätte
Hej Ida Roos,
Vi har fått skriftlig information om förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Haboskogen och Slätte grundvattentäkt. Min man och jag äger fastigheten Slätte 5:2 och vi har tidigare
haft kontakt med varandra i detta ärende, se mejlkorrespondensen nedan.
Jag har kollat på informationen på nätet men för säkerhets skull kontaktar jag dig också.
- Stämmer det att vår fastighet fortfarande ligger i den tertiära zonen i förslaget som har tagits fram?
- Stämmer det att förslaget inte har några föreskrifter i den tertiära zonen utom att ''Materialtäkt är
förbjuden. Undantag för husbehovstäkter som kräver tillstånd.''? Är detta en ändring eller fanns detta
med innan också?
- Stämmer det alltså att inget har förändrats för vår fastighet jämfört med tidigare förslag?
Det är inte helt enkelt att hänga med och därför känns det tryggt om du kan bekräfta vad som är rätt
uppfattat så att vi vet vad vi ska efterleva.
Tack på förhand!
mvh
Catharinus och Agatha Lahaise

Bilaga 8:3
Ärendenummer

TRV 2018/139545, TRV 2018/139623

Dokumentdatum

2019-01-09

Ert ärendenummer

Sidor

2017/528

1(1)

Töreboda kommun

tk@mariestad.se
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Trafikverkets yttrande gällande nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter, Töreboda kommun
Ärendet
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande rubricerat ärende, både som
myndighet och som ägare av fastighet Fredsberg 2:1. Föreskrifterna med tillhörande
områdeskartor syftar till att skapa ett skydd för dricksvattentäkterna kopplade till
Lokaåsens vattenförekomst.
Statlig infrastruktur
Trafikverket är väghållare för vägarna 200, 202 och 3054 samt västra stambanan inom
föreslaget vattenskyddsområde.
Transporter av farligt gods på väg förekommer, men ingen av vägarna är utpekade som
rekommenderade för farligt gods. Åtgärder till skydd för vattentäkten Haboskogen i
form av tätning av diken och uppsättning av skyddsräcken har genomförts under 2018
på en del av väg 202 som passerar primär skyddszon. Halkbekämpning på de statliga
vägarna sker med vägsalt. Däremot sker inte ogräsbekämpning med kemiska
bekämpningsmedel. Det finns inte något behov av upplag av vägsalt eller snö från ytor
ytanför skyddsområdet.
Västra stambanan i den tertiära skyddszonen är av riksintresse för kommunikation och
nationellt viktig för såväl person- som godstransporter, även innehållande farligt gods.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har inte några synpunkter på föreslagna skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområdet.

Med vänlig hälsning

Anna Möller
Samhällsplanerare

Trafikverket
Box 110
541 23 SKÖVDE
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Anna Möller
Planering - Samhällsplanering
Direkt: 010-123 24 23
anna.moller@trafikverket.se
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Anna Vickman
Vattenvårdshandläggare
010-2245538

Yttrande

Diarienummer

Sida

2019-01-25

513-261-2019

1(2)

Töreboda kommun
tk@mariestad.se

Yttrande över förslag på vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkter i Töreboda kommun
Länsstyrelsen har inga synpunkter på föreslaget skyddsområde eller föreskrifter.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under hösten 2018 deltagit i tidigt samrådsmöte och där lämnat
synpunkter. Töreboda kommun har arbetat om förslaget utifrån de synpunkter som
då framkom. Nu har Länsstyrelsen fått det omarbetade förslaget för skriftligt
yttrande.

Länsstyrelsens synpunkter
Föreskrifterna

Länsstyrelsen har yttrat sig över föreskrifterna i tidigt samråd och våra synpunkter
har tillvaratagits på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har därför inga ytterligare
synpunkter på föreslagna föreskrifter.
Upphävande av äldre föreskrifter

I bilaga 4 på sidan 1 står att ”De äldre föreskrifterna upphör att gälla i och med att
kommunfullmäktiges beslut träder ikraft”. Vi vill påpeka att frågan om upphävande
för närvarande ligger hos Länsstyrelsen för avgörande. För att inte riskera att skriva
något som inte stämmer med Länsstyrelsens kommande beslut bör nämnda mening
endera plockas bort eller kontrolleras mot Länsstyrelsens beslut när det kommer.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

YTTRANDE
2019-01-25

Diarienummer
513-261-2019

Information
Efter att skyddsområdet ha fastställts ska kommunen skicka in underlag till
Länsstyrelsen för registrering i Naturvårdsverkets databas. Det underlag som
behövs är:


Kommunfullmäktiges beslut om nytt vattenskyddsområde.



Beslutade föreskrifter, i en separat fil utan karta.



Beslutskartan i pdf.



Beslutskartan digitalt, med yttre gränsen för skyddsområdet, som en
polygon i shapeformat och i koordinatsystem EPSG:3006: SWEREF99
TM.

Beslutande
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Anna Vickman.
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LRF Västra Götaland

Verksamhet teknik
Mariestad

Synpunkter på förslag för vattenskyddsområde för
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter
Sammanfattning
Efter att ha tagit del av underlaget, har Lantbrukarnas Riksförbund valt att
lämna ett svar.
Synpunkter på gällande förslag:
•

Slätte vattentäkt saknar vattendom

•

Vi anser att gränsdragningen för primär- och sekundär skyddszon ej
bör överdrivas.

•

§ 2 Petroleumprodukter

•

§ 4 Miljöfarlig verksamhet

•

§ 5 Bekämpningsmedel

•

§ 7 Upplag

•

§ 9 Vägar, parkering och fordonstvätt

•

§ 10 Materialtäkter och markarbeten

•

Extrakostnader som uppstår för en markägare till följd av
vattenskyddsområdet, ska ersättas liksom värdeminskningen på
fastigheterna ska kompenseras.

JENNIE DANNEGREN, verksamhetsutvecklare jennie.dannegren@lrf.se

LRF Västra Sverige

Besöksadress
Torsholmsvägen 3
311 50 Falkenberg

Tfn 072- 141 63 74

REMISSYTTRANDE
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Inledning
Ett stort plus i det framtagna materialet, är att det har gjorts en
Konsekvensbedömning. Konsekvenser av skyddsföreskrifterna utifrån olika
berörda grupper är en god förutsättning för att föreskrifterna ska kunna bli
rimliga att följa. Ni har följt beskrivningen enligt Naturvårdsverket handbok
om vattenskyddsområde: Konsekvensutredningen ska utreda föreskrifternas
kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattningen som behövs i det
enskilda fallet. Statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer,
näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande
sätt berörs ska också få tillfälle att yttra sig över konsekvensutredningen.
Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning trädde i
kraft den 1 januari 2008.
Vattendom
Slätte vattentäkt saknar tillstånd. Det vore rimligt att kommunen först söker
tillstånd för sitt vattenuttag. Det framstår inte som trovärdigt att lägga
långtgående krav på verksamheter runt vattentäkten när kommunen samtidigt
inte har tillstånd för sina vattenuttag. En rimlig ordning är därför att kommunen
först säkerställer laglig rätt att ta ut vatten och sedan inrättar ett
vattenskyddsområde för Slätte. Att arbeta i denna ordning anges också i
Naturvårdsverkets handbok 2017:5 sida 20.
Gränsdragning för primär- och sekundär skyddszon
I rapporten där avgränsningen redovisas i detalj, beskrivs beräkningarna av hur
stor avgränsningen bör vara. Det står att gränsdragningen är tilltagen jämfört
med beräkningsresultatet vid alla beräkningar inom både primär- och sekundär
zon. Vidare står också att det finns en osäkerhet i valda beräkningsparametrar
och att gränsdragningen bör vara tilltagen. Detta gör att alla skyddszoner blir
större än beräknat och i vissa fall nästan det dubbla till ytan.
Det finns inget stöd i Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 2003:16) för att det är
någon skillnad mellan 50 meter än sex meter avseende läckage. Jämför
skyddszoner mot vattendrag i allmänhet i SAM-reglerna för EU.
§ 2 Petroleumprodukter
I föreskriften står att det är förbjudet att hantera mer än 25 liter
petroleumprodukter. Det blir mycket kostsamt för de boende vid överträdelse
av någon föreskrift och här gäller det att ha stenkoll på att inte fylla på
åkgräsklipparen för mycket diesel eller att ha extra tid och transport för att
kunna fylla på skogsmaskiner inom området. Det mest vanliga inom ett
vattenskyddsområde inom grundvattentäkt är en föreskrift på hantering av
maximalt 100 liter.
LRF förordar här att gå på 100 liter istället för förslaget på 25 liter.
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§ 4 Miljöfarlig verksamhet
I föreskriften står att ny miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig är
förbjuden i primär zon och att ny miljöfarlig verksamhet som är
anmälningspliktig kräver tillstånd både i primär och sekundär zon. LRF
förordar att föreskriften i sekundär zon istället bör följa de allmänna råden att
föreskriften ska endast gälla för anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken ska söka tillstånd. Det är inte rimligt att alla miljöfarliga
verksamheter ska behöva söka tillstånd.
§ 5 Bekämpningsmedel
I skyddsföreskriften om bekämpningsmedel i sekundär skyddszon förordar
LRF att punkten c) tas bort: Jord- och vattenslagning av plantor som
behandlats med bekämpningsmedel är förbjuden. Det finns redan regler för
hantering av bekämpningsmedel på plantor på Skogsstyrelsen.
www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-avvaxtskyddsmedel/. Det finns få bekämpningsmedel som används i skogen idag
och de som används är för punktbekämpning och för det krävs redan anmälan.
§ 7 Upplag
I föreskriften står att det är förbjudet med upplag längre än en månad i primär
zon. En månad är kort tid för att hinna få sitt upplag hämtat och det är inte de
boende som kan styra helt när t.ex. Södra har möjlighet att hämta. I
Naturvårdsverkets riktlinjer står att lagringstid bör anges och de har som
exempel 3 månader eller ett år. Får betonas att det är oerhört kostsamt att bryta
mot någon av föreskriften för de enskilda och en månad känns som orimligt
kort. LRF yrkar på att sex månaders tillfälligt upplag bör gälla i primär zon
och att lagring överstigande en avverkningssäsong/alternativt ett år kräver
tillstånd i sekundär zon.
§ 9 Vägar, parkering och fordonstvätt
9 b) Parkering eller uppställning förbjuden vid mer än en timme står i
föreskriften. Hur ska detta kunna kontrolleras och hur fungerar det om de
boende inom primär zon hyr arbetsmaskiner för renovering exempelvis? Ibland
kan dessa behövas i flera dagar och då blir denna föreskrift svår att följa.
Det är inte nödvändigt med tillstånd för att parkera ett fordon inomhus på tät
platta i primär zon. Det behöver också framgå att det i sekundär skyddzon
undantas från tillståndsplikt att parkera på tätt underlag. LRF:s förslag är att ta
bort föreskriften i primär och sekundär zon och istället ha anmälningsplikt för
parkering eller uppställning i mer än tre dygn.
9 c) Fordonstvätt är förbjuden står i föreskriften. Enligt Naturvårdsverkets
handbok står att:
Fordonstvätt där man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt kan regleras
efter behov.
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I denna föreskrift går ni långt över rekommendationerna från Naturvårdsverket
och LRF förordar att föreskriften tas bort och istället ersätts med att
avfettningsmedel förbjuds i både primär och sekundär zon.
§ 10 Materialtäkter och markarbeten
10 a) Materialtäkt är förbjuden står i både primär- och sekundär zon. I
konsekvensbedömningen står att det inte har framkommit att det finns
pågående husbehovstäkter för de boende samt för jord- och skogsbruk. Dessa
föreskrifter kommer att finnas kvar när det har blivit fastställda och då får de
boende inom området leva med de. Husbehovstäkter kommer sannolikt att
behöva göras i framtiden. LRF:s förslag är att lägga till ett undantag i primäroch sekundär zon där det står som i teritär zon att: undantag för
husbehovsbehovstäkter som kräver tillstånd.
Extrakostnader
Privatpersoner och näringsidkare, berörs av de föreslagna föreskrifterna. Dessa
drabbas även av värdeminskningar på fastigheter och kostnader att söka
tillstånd eller att bygga om anläggningar. Vår uppfattning är att
tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns inom skyddsområdet
ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett kommunalt
vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom
vattenskyddsområde. Det vore därför rimligt att kommunen inte tar ut några
avgifter för dem som får ta ett extra samhällsansvar. Det skulle också skapa
neutralitet mot verksamhetsutövare som ligger utanför skyddsområdet. LRF
föreslår att kommunen gör enligt Vara-modellen, där det är kostnadsfritt för
verksamhetsutövare att söka tillstånd. LRF förordar att all form av
extrakostnader som uppstår för en markägare till följd av vattenskyddsområdet,
ska ersättas, samt att värdeminskning till följd av vattenskyddsområdet ska
kompenseras för.
http://vara.se/innehall/2015/01/Policy-ekonomisk-ersättningvattenskyddsområde.pdf
Konklusion
Odling och djurhållning bidrar till ett öppet landskap, biologisk mångfald och
till en hållbar matproduktion. Att lita på att människor som bor där, och ge dem
förtroende, är viktigt för att detta vattenskyddsområde ska bli bra.
Det finns redan riktlinjer, restriktioner och lagar. Föreskrifterna här ska vara
utöver dessa. Att instifta dubbelregleringar ger en negativ inställning till
vattenskyddsområdet.
Fastställande av skyddsföreskrifter är en mycket viktig process eftersom
berörda sakägare får leva med föreskrifterna under verksamhetens fortsatta
existens.
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Det viktigaste för att vattenskyddsområdet ska få önskad effekt är engagerade
markägare.
LRF önskar att kommunen värdesätter ett hållbart vatten istället för ett så
billigt vatten som möjligt.
2019-01-28
Med vänlig hälsning,
Sofia Karlsson
Ordförande
LRF Västra Götaland
Peter Tagesson
Ledamot
LRF Västra Götaland

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare
LRF Västra Götaland
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Karlsson, Lennart K <lennart.k.karlsson@sodra.com>
den 3 februari 2019 11:42
Tekniska Mariestad
Samråd Nolåsen 1:16

Samråd vattenskyddsområde Haboskogen och Slätte grundvattentäckt Dnr 2017/528.
Fastigheten Nolåsen 1:16 ligger i både primär och sekundär skyddszon.
Önskar ett förtydligande av gränsdragning mellan zonerna.
Töreboda 20190203

Lennart Karlsson
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YTTRANDE
Vårt datum: 2019-02-05

Ert datum: 2018-12-20

Vårt diarienummer: 33-3071/2018 Er beteckning: 2017/528

Handläggare

Ida Roos

Lars-Ove Lång

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
542 86 Mariestad

Remiss Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter,
Töreboda kommun
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2018-12-28 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.
SGU är expertmyndighet för grundvatten och ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten
av god kvalitet” som omfattar grundvattnets kvalitet och kvantitet samt bevarande av
naturgrusavlagringar. Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att grundvattnet ska bidra till en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning och SGU verkar därför för ett förbättrat skydd av grundvattnet.
Remissvaret har fokuserats på om relevant underlag funnits för inrättade av skyddsområdet samt om
avgränsningar av skyddszoner är anpassade till de geologiska förutsättningarna. Ställningstaganden har
inte gjorts vad gäller skyddsföreskrifternas utformning.
SGU ser mycket positivt på framtagandet av det sammanhängande vattenskyddsområdet som omfattar
täkterna vid Haboskogen och Slätte. Genom det nya förslaget så blir skyddet bättre för vattentäkterna.
SGU anser zonindelningarna vara bra och har inga detaljsynpunkter på de geografiska avgränsningarna
av zonerna.
Beslut i detta ärende har fattats av avd. chef Helena Kjellson.
I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Lars-Ove Lång deltagit. Statsgeolog LarsOve Lång har varit föredragande.

Helena Kjellson
Lars-Ove Lång

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

Bilaga 8:8

Bilaga 8:9

Bilaga 8:10

Bilaga 8:11
2019-02-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad
Tel: 0501-756005, 756020, 756030
E-post: mbn@mariestad.se
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Dnr: 2017.MTG574

tk@mariestad.se
Att. Ida Roos

Töreboda Haboskogen 6:29 - Nytt
vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens
grundvattentäkter
Yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande om riskanalysen
för Haboskogens vattentäkt, i förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter, Töreboda
kommun:
- Några ordentliga utredningar om eventuell markförorening finns inte vid
bilskroten, punkt 7. Miljö- och byggnadsförvaltningen i Töreboda har 1999 fått in
klagomål om bristfällig hantering och utsläpp av kemikalier. Ärendet har behandlats i
nämnden men någon slutgiltig markundersökning genomfördes aldrig. Ett
förtydligande behöver göras varför detta objekt bara har riskklass 1.
- Deponin vid punkt 9 saknar klassning enligt underlaget. Miljö- och
byggförvaltningen har tidigare fått in flera klagomål på olaglig deponering inom
området. Hantering av kemikalier kan ha förekommit. Ett förtydligande behöver
göras varför detta objekt bara har riskklass 1.
- Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter att tippen, punkt 11, har riskklass 1. Inga
undersökningar ligger till grund för detta påstående och det är olämpligt att
underskatta risken när stöd saknas.
- Olyckor med farligt gods och tunga fordon på väg 202 inom vattenskyddsområdet
kan få stora konsekvenser för vattenskyddsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden
anser att det är en underskattning att riskklassen är 2. Det är viktigt att belysa risken
med trafiken med tunga fordon och farligt gods inom vattenskyddsområdet för
externa parter, t.ex. Trafikverket.
Trafikverket tog 2014 fram ”Riskanalys vattenskydd Väg 202 Töreboda vattentäkt”.
Riskanalysen togs fram av Cowi och i den står det under punkt 5.5 (Sammanvägd
riskvärdering):
”Vattenförekomsten är mycket värdefull, den är sårbar och konsekvensen av att
denna förorenas är mycket stor. De allvarligaste konsekvenserna bedöms vara
kopplade till trafikolycka med samtidigt utsläpp av miljöfarlig vätska, i första hand
fordonsbränsle. Sammantagen sannolikhet och konsekvens bedöms därmed den
största risken för påverkan av vattenförekomsten och Töreboda vattentäkt vara en
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trafikolycka med samtidigt utsläpp av mer än 100 liter fordonsbränsle”.
Miljö- och byggnadsnämnden anser en handlingsplan behöver finnas beträffande
riskreduktion med de tunga transporterna och transporter med farligt gods.
Exempelvis på sikt kan den tunga trafiken och trafik med farligt gods ledas om så att
den inte går genom vattenskyddsområdet.
Aktuella miljömål
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Grundvatten av god kvalitet.
————

Redogörelse för ärendet
Töreboda kommun har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter.
Kommunen har beslutat att låta förslaget gå ut på formellt samråd till
berörda ägare och nyttjare av mark inom området samt berörda
myndigheter, förbund och kommunala nämnder.
Som underlag för samrådet ingår:


Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter (2018-10-18)



Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt (2018-10-19)

För Miljö- och byggnadsnämnden
Detta beslut är hanterat digitalt och saknar därför underskrift
Anders Hultén-Olofsson
Miljöinspektör
Åsa Furustam
Miljöinspektör

Ingemar Lindsköld
Miljöinspektör

