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Redogörelse av dialog med sakägare och 
intresseorganisationer om förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Bolmen vattentäkt  

Bakgrund 
Sydvatten AB levererar dricksvatten till 16 Skånska kommuner med sammanlagt ca 
900 000 invånare. Bolmen är en av två huvudvattentäkter och står för ca 60 % av den totala 
försörjningen. Den 8 mil långa Bolmentunneln som leder råvatten från Bolmen till 
Ringsjöverket invigdes 1987. År 1972 fick Sydvatten tillstånd för uttag av 6 m³ vatten per 
sekund från Bolmen. Sydvatten arbetar med att öka skyddet för vattentäkten Bolmen. En 
viktig del i arbetet är att skapa ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 

Som en del i det arbete som föregår Sydvattens ansökan till länsstyrelsen i Kronobergs län 
om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har berörda fastighetsägare, 
intresseorganisationer och kommunerna kring Bolmen deltagit i olika former av 
dialogmöten. Syftet med dialogmötena har varit att berätta om Sydvattens arbete för att 
skydda Bolmen som vattentäkt, informera om förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter samt att möjliggöra för dem som berörs av förslaget att ställa frågor och 
lämna synpunkter.  

Dialog med berörda  

Inbjudan till fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare inom den del av vattenskyddsområdet som föreslås bli 
vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon fick en adresserad inbjudan till 
dialogmötet som hölls i Ljungby kommun. Inbjudan innehöll information om följande:  

 Varför ett vattenskyddsområde och skyddsföreskirfter föreslås för Bolmen 
vattentäkt 

 Tid och plats för dialogmöten i respektve kommun 
 Namn och kontaktuppgifter till Sydvattens projektansvariga 
 Information om hur man fick tillgång till mer information 
 Hur och när synpunkter på förslaget kunde lämnas 
 Vad som händer i processen efter dialogmötena  
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Information på Sydvattens hemsida – Bolmenvatten.se  

Information om Bolmen som vattentäkt, vattenskyddsarbetet och förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har under hela dialogperioden funnits 
tillgängliga på en hemsida som Sydvatten skapat för Bolmen som vattentäkt. Denna sida 
kunde nås via Sydvattens hemsida och har adressen bolmenvatten.se. På sidan finns också 
den dokumentation som senare utgör beslutsunderlag vid ansökan till länsstyrelsen.  

Tidningsannons 

Inbjudan till dialogmöten Hylte, Värnamo och Gislaved med fastighetsägare  skedde enbart 
via annonsering i dagspress. Dialogmötet i Ljungby kommun annonserades i dagspress 
utöver det adresserade utskick som skickats till fastighetsägare inom den del av 
vattenskyddsområdet som föreslås bli vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär 
skyddszon. Annonsen innehöll information om följande:  

 Varför ett vattenskyddsområde och skyddsföreskirfter föreslås för Bolmen 
vattentäkt 

 Tid och plats för dialogmöten i respektve kommun 
 Namn och kontaktuppgifter till Sydvattens projektansvariga 
 Information om hur man fick tillgång till mer information 
 Hur och när synpunkter på förslaget kunde lämnas 
 Vad som händer i processen efter dialogmötena  

Dialogmöte med fastighetsägare och övriga sakägare 

Under maj och juni 2015 anordnades ett dialogmöte på kvällstid i respektive berörd 
kommun. I november 2015 hölls ett dialogmöte på Bolmsö, anordnat av Bolmsö 
sockenråd. Vid mötena gavs berörda fastighetsägare och övriga sakägare möjlighet att ta 
del av det föreslagna skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter och bakgrunden 
till varför Sydvatten arbetar med ett vattenskyddsområde för Bolmen. Möjlighet fanns 
också att ställa frågor till representanter från Sydvatten.  

Inkomna synpunkter 
Under dialogperioden inkom 12 yttranden från berörda fastighetsägare, 
verksamhetsutövare eller intresseorganisationer inom det föreslagna vattenskyddsområdet. 
En sammanställning av de synpunkter i inkomna yttranden som bemöts av Sydvatten visas 
i bilaga H1. Yttrandena redovisas i sin helhet i bilaga H2.  

De som har lämnat synpunkter får den skriftliga sammanställningen av synpunkterna samt 
det nya förslaget till skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde sänt till sig i de fall 
adressen har angivits. De inlämnade synpunkterna har i bilaga H1 delats upp under 
följande rubriker: 

 Skyddsområdets avgränsning  
 Djurhållning, bete 
 Växtskyddsmedel 
 Naturgödsel 
 Upplag av timmer 
 Ersättning 
 Rapporten 
 Övrigt 
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Ställningstagande 
Utifrån synpunkter som framkommit inom ramen för dialog med berörda sakägare har 
nedanstående revideringar utförts och förts in i berörda deldokument i det som tillsammans 
utgör beslutsunderlag daterat 2016-08-15. 

1. Vattenskyddsområdets tertiära skyddszon (bilaga E1) har minskats och består i det 
reviderade förslaget av delavrinningsområden till vattendrag och sjöar, varifrån 
rinntiden till vattentäktszonen understiger 24 timmar. Se figur nedan. Det innebär 
att; 

a. Den del av tertiära skyddszonen som tidgare utgjordes av en 200 meter bred 
zon kring Bolmen, uppströms gränsen för 24 timmars rinntid inte längre 
föreslås bli vattenskyddsområde. Se figur nedan. Motivet är att Sydvatten 
utifrån den dialog som skett under 2015 ser en lika god möjlighet att arbeta 
för ett skydd av Bolmen i dessa delar av tillrinningsområdet även utan 
vattenskyddsområdet. Kommande samverkan med aktörer kring Bolmen 
kommer inte heller att vara begränsat till 200 meter kring Bolmen varför 
införande av vattenskyddsområde enbart i denna del av tillrinningsområdet 
kan skapa otydlighet. 

b. Lillasjön och dess tillrinningsområde inte längre omfattas av förslag till 
vattenskyddsområde. Utloppet från Lillasjön var felaktigt markerat i det 
kartunderlag som nyttjats vid avgränsningen.Vid kontroll av 
rinntidsberäkningar ligger Lillasjön bortom gränsen för 24 timmars rinntid 
till vattenintaget.  
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2. I § 4 a och b i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har villkoret kopplat till 
uppställning/lagring med sekundärt skydd lyfts ut från förbudsformuleringen och 
anges istället som undantag. Undantag gäller om uppställning/lagring sker med 
sekundärt skydd. Syftet är att renodla formuleringen och tydliggöra innehållet.  

3. I § 4 d i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har ett undantag lagts in om 
hanteringen sker med sekundärt skydd. Undantag gäller om hanteringen sker med 
sekundärt skydd. Syftet är att redan i föreskriften undanta sådan hantering som inte 
bedöms utgöra en risk för vattentäkten.  

4. Tidigare § 10 a i förslag till skyddsföreskrifter utgår från förslag till 
skyddsföreskrifter inom sekundär skyddszon: Yrkesmässig spridning av kemiska 
bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller för spridning på 
tomtmark. Motivet för att ta bort tillståndsplikten är att Sydvatten utifrån den dialog 
som skett under 2015 bedömer att det inte föreligger skäl att i samband med 
tillståndsgivning möliggöra ytterligare villkor för spridning av kemiska 
bekämpningsmedel än vad som redan gäller enligt lagstiftning. 

5. § 4c i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) kompletteras med ordet ”ej” vilket 
behövs för att göra formuleringen korrekt. Ny formulering; Lagring, med sekundärt 
skydd, av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter eller andra hälso- och 
miljöfarliga produkter får ej  ske utan anmälan. 

6. § 5a i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) kompletteras med begreppet 
”använding” och begreppet ”uppläggning” ersätts av begreppen ”lagring” och 
”uppläggning”. I samma föreskrift har ett undantag lagts in avseende lagring och 
tillverkning med sekundärt skydd. Ny formulering; Användning, lagring, 
deponering eller tillverkning av asfalt och oljegrus får ej ske utan tillstånd(primär 
skyddszon)/anmälan (sekundär skyddszon). Undantag gäller om lagring eller 
tillverkning sker med sekundärt skydd. Syftet är att redan i föreskriften undanta 
sådan hantering som inte bedöms utgöra en risk för vattentäkten samt att skapa en 
ökad tydlighet kring vilken sorts verksamhet som regleras.  

7. Rubriken i §5 i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) formuleras om. ”Vägar” 
ersätts av ”Asfalt och oljegrus”. Syftet är att skapa en ökad tydlighet.  

8. § 6a i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har reviderats. Begreppet 
”uppläggning” har ersatts av begreppen ”lagring” och ”deponering”; Lagring och 
deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är 
förbjuden. Syftet är att skapa en ökad tydlighet kring vilken sorts verksamhet som 
regleras. 

9. § 12 g i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) revideras något. Formuleringen 
Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart 
rapporteras på telefon 112 ersätts av; Anmälan ska göras till Räddningstjänsten via 
telefon 112. Syftet är att öka tydligheten.  

10. I avsnittet defintioner i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har defintionen av 
avfall kompletterats med följande text avseende undantag från defintionen av 
avfall. Med avfall enligt dessa föreskrifter avses ej hushållsavfall från enskilt 
hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning. 
Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost 
på den egna tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter. 
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Trädgårdsavfall som uppkommer på den egna tomten betraktas inte som avfall 
enligt dessa föreskrifter. 

11. I avsnittet defintioner i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har en defintion av 
förorenade massor lagts till; Med förorenade massor avses massor från ett 
förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en 
deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som 
avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten. 

12. I avsnittet defintioner i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har en defintion av 
jord- och vattenslagning lagts till; Med jord- och vattenslagning avses 
mellanlagring i mark eller i vatten av plantor i väntan på utplantering. 

13. I avsnittet defintioner i förslag till skyddsföreskrifter (bilaga F1) har en defintion av 
lagring lagts till; Med lagring avses förvaring på land eller i vatten som varar 
längre tid än 1 vecka och där förvaringen sker i väntan på användning, 
återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport. 

14. Bilaga F2: Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde tillhörande 
Beslutsunderlag F utformning av skyddsföreskrifter för Bolmens 
vattenskyddsområde har uppdaterats med anledning av att Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; (SNFS 1997:2) har 
upphört att gälla och ersatts av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).  

 

 


