
Inkomna synpunkter med avseende på förslag till vattenskyddsområden i 

Ystads kommun (Vattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och St Herrestad) 

 

§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

3/allmän 

Hur långt innan måste 

man söka tillstånd för 

spridning av 

bekämpningsmedel och 

liknande för att hinna 

få i tid för att kunna 

bruka? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Miljöförbundet har en handläggningstid på 

6 veckor för kompletta ansökningar. 

Miljöförbundets handläggare behöver gå 

igenom handlingarna och miljöförbundets 

direktion fattar sedan beslut i ärendet. 

Direktionen sammanträder en gång i 

månaden.  

 

Tips och beskrivning av ärendegången 

finns här: 

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/fo

retagare/lantbruk/tillstandsplikt-

vattenskyddsomrade/ 

 

Ofta inkommer många ansökningar 

samtidigt så det bra att vara ute i god tid 

(d.v.s. mer än 6 veckor innan) samt att 

kontrollera när direktionen sammanträder. 

Direktionens sammanträdesdatum finns 

här: 

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/or

ganisation/  

3 

Behöver även 

privatpersoner söka 

tillstånd för att sprida 

bekämpnings-medel? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Ja, inom primär skyddszon för alla tre 

vattentäkter. 

3 

Hur lång tid gäller ett 

tillstånd för spridning 

av bekämpnings-

medel? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Det går att söka fleråriga tillstånd, för en 

växtföljd tex. Tidsbestämmelsen framgår 

av beslutet från miljöförbundet som man 

får när man sökt tillstånd. 

3 

Kan man få dispens för 

spridning av 

bekämpningsmedel för 

att bryta vallen var 

fjärde år? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Det går inte att föregå länsstyrelsens 

prövning och ge ett entydigt svar. 

Länsstyrelsen gör en bedömning från fall 

till fall för att bedöma hur stor risk en 

åtgärd kan anses medföra. Dispens ska 

tillämpas restriktivt och det måste finnas 

särskilda skäl för att medge dispens. 

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/foretagare/lantbruk/tillstandsplikt-vattenskyddsomrade/
https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/foretagare/lantbruk/tillstandsplikt-vattenskyddsomrade/
https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/foretagare/lantbruk/tillstandsplikt-vattenskyddsomrade/
https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/
https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/


§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

allmän 

Hur lång tid innan 

föreskrifterna börjar 

gälla kommer vi att få 

besked? Blir det några 

övergångs-

bestämmelser? 

  

Skyddsföreskrifterna gäller från det datum 

då Länsstyrelsen beslutar om att fastställa 

vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. § 22 

Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla 

från denna tidpunkt även om de 

överklagas.  

 

För befintliga anläggningar och 

verksamheter träder föreskrivna förbud 

och föreskrivna krav på tillstånd- eller 

anmälningsplikt i kraft två år efter att 

dessa skyddsföreskrifter har fastställts.  

 

Länsstyrelsen måste kungöra beslutet, 

vilket innebär att de kommer att skicka ut 

beslutet till de fastighetsägare som berörs 

när beslut fattats. 

allmän 

Se över gränserna och 

anpassa till 

fastighetsgränser, vägar 

osv för att underlätta 

brukandet av marken. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Gränserna har setts över och anpassats 

efter naturliga gränser i den mån det varit 

möjligt. 

allmän 

Hur kan man bevisa att 

man inte spridit 

bekämpnings-medel 

inom primär zon när ett 

skifte ligger både inom 

primär och sekundär 

zon eller när gränserna 

inte följer naturliga 

avgränsningar som 

vägar eller liknande? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Gränserna har anpassats för att förenkla 

detta.  

 

Genom sprutjournaler ska 

verksamhetsutövaren kunna visa att kraven 

på egenkontroll uppfylls. Vid tillsyn 

begärs journalerna in, men tillsyn kan även 

ske på plats och då kan det bli aktuellt att 

visa vilka medel som används i sprutan. 

 

Eftersom spridning anges per skifte i 

journalen är det på den nivån tillståndet 

följs upp.  

allmän 
Kommer det att hållas 

fler dialogmöten? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt  

Ett uppföljningsmöte för de som varit på 

de tidigare mötena hålls 2/10 2018. 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

allmän 

Jordvärme har 

förbjudits tidigare, trots 

att det varit 

tillståndsplikt i 

Nedraby innan.  

Nedraby Muntligt  

Synpunkten framförs till Ystad-

Österlenregionens miljöförbund. I 

dokumentationen till föreslagna 

vattenskyddsområden framgår att en 

riskanalys ligger till grund för föreslagna 

skyddsföreskrifter och 

vattenskyddsområdet samt hur risken med 

jordvärme värderats. 

allmän 

Naturskyddsföreningen 

har motsatt sig 

jordvärme och liknande 

innan.  

Stora Herrestad Muntligt  

Naturskyddsföreningen har fått ta del av 

underlaget för vattenskyddsområdet och 

vattenskyddsföreskrifterna. 

allmän 

Tertiär zon bör tas bort 

då den bevakning som 

eftersträvas i hela 

tillrinnings-området 

bör kunna ordnas på 

annat sätt. Det finns 

inget krav på att ha en 

tertiär zon och många 

kommuner har heller 

inte en sådan.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

I Havs- och vattenmyndighetens handbok 

för vattenskyddsområde anges att ett 

vattenskyddsområde vid behov kan ha en 

tertiär zon. Om en tertiär zon inte anses 

behövas ska detta motiveras.  

För Nedraby vattentäkt anses en tertiär 

skyddszon fylla en funktion i att 

uppmärksamma om det område där 

grundvattenmagasinet går i dagen och där 

sårbarheten är hög.  Den tertiära zonen är 

en planeringsförutsättning och anses vara 

motiverad utifrån vattentäkternas sårbarhet 

och värde. Inga vattenskyddsföreskrifter 

föreslås inom denna zon. 

allmän 

För att minska den 

administrativa bördan 

är det av vikt att 

anmälnings- och 

tillståndskrav 

begränsas, förenklas 

och är femåriga.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Vilka aktiviteter/verksamheter som kräver 

anmälan resp. tillstånd regleras i 

vattenskyddsföreskrifterna.  

 

Anmälans/tillståndets innehåll regleras 

däremot inte i föreskrifterna utan bestäms 

av miljöförbundet.  

 

Anmälningar behöver inte göras om så 

länge verksamheten inte förändras. 

Detsamma gäller för vissa tillstånd. Vi har 

påtalat vikten av att samordna och förenkla 

ansökningar för miljöförbundet.  



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

allmän 

För tillstånd och 

anmälningar som krävs 

för jordbruksföretag 

inom vattenskydds-

områden ska ingen 

kostnad tas ut av den 

aktuella tillstånds-

myndigheten.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Den avgift som ett tillstånd eller en 

anmälan är förenat med är politiskt 

beslutad i Ystads kommun. Miljöförbundet 

kommer att fakturera kostnaden även 

fortsättningsvis vilket medför att denna 

synpunkt innebär att VA-kollektivet ska 

bära kostnaden istället för 

fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. 

 

VA-avdelningen är positivt inställda till att 

upprätta en policy för ersättning 

motsvarande den kostnad som faktureras 

för en tillståndsansökan eller en anmälan i 

de fall då den uppkommer med anledning 

av vattenskyddsföreskrifterna. Policyn 

måste beslutas politiskt för att vara giltig.  

  

allmän 

Restriktioner inom 

vattenskyddsområden 

påverkar möjligheterna 

att utveckla 

verksamheten och 

värdet på 

marken/fastigheten 

negativt. Kapitalförlust 

för ägaren måste 

kompenseras. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Oberoende värderingsman har gjort 

ersättningsutredningar för de verksamheter 

som omfattas av förbud enligt 

vattenskyddsföreskrifterna. 

  

Fastighetsägare där pågående 

markanvändning påverkas av förbud 

erbjuds avtal om ersättning enligt 

värderingsmannens utredning.  



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

2 

Föreslår att undantag 

från tillståndsplikten i 

paragraf 2 görs för 

normal hantering inom 

jord- och skogsbruks-

verksamhet.  

 

Bakgrunden är att det 

finns detaljerad 

lagstiftning inom 

området.  

 

Cisterner besiktigas 

och är utformade så att 

de inte ska kunna rosta 

sönder eller på annat 

sätt läcka till 

omgivningen.  

 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Bedömning har gjorts att marken i 

anslutning till vattentäkterna är sårbar för 

oljeförorening.  

 

Det finns en ny generell föreskrift som 

trädde i kraft 1 juli 2018 där brandfarliga 

vätskor eller spillolja regleras. Enligt 

denna föreskrift ska cisterner i och ovan 

mark som rymmer mer än 250 liter och 

finns inom vattenskyddsområde ha 

sekundärt skydd. Föreskriften säger också 

att tillsynsmyndigheten skriftligen ska 

informeras innan en ny cistern installeras.  

 

Med anledning av ovanstående (som också 

påpekas i inkommen synpunkt) väljer vi att 

inte reglera detta ytterligare i 

vattenskyddsföreskrifterna utan ändrar till 

krav på anmälan i sekundär zon 

(ursprungligt förslag var tillstånd). 

Anledningen till att vi väljer att ha krav på 

anmälan är att miljöförbundet i samband 

med anmälan kan informera om den 

generella föreskrift som finns – således 

kan vi på detta sätt försäkra oss om att 

större volymer än 250 liter kommer att 

förses med sekundärt skydd.  

 

Inom primär zon vidhåller vi att det krävs 

ett förbud för volymer som överstiger 25 

liter för att säkerställa fortsatt god 

vattenkvalitet.  

3 

Simuleringar i 

MACRO-DB ska ligga 

till grund för att få lov 

att sprida 

bekämpningsmedel 

inom primärt och 

sekundärt 

vattenskyddsområde.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Förslaget till föreskrifter innehåller ett 

förbud mot kemiska bekämpningsmedel 

inom primär zon i Nedraby och 

Glemmingebro. Det innebär att 

simuleringar i MACRO-DB inte kommer 

vara tillräckligt för att länsstyrelsen ska 

bevilja dispens i dessa områden.  

 

I sekundär skyddszon, samt inom primär 

zon i St Herrestad kommer simuleringar i 

MACRO-DB ligga till grund för tillstånd.  

4 

Mot bakgrund av den 

detaljerade lagstiftning 

som redan finns inom 

området, samt att 

kommunen har 

möjlighet att via 

metodiskt tillsynsarbete 

se till att detta efterföljs 

i vattenskyddsområdet, 

föreslår vi att skydds-

föreskrifterna inte ska 

innehålla ytterligare 

bestämmelser om 

växtnäring. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Ursprunget till denna föreskrift är de 

allmänna råden för 

vattenskyddsföreskrifter, vi väljer därför 

att behålla denna föreskrift. Länsstyrelsen 

och miljöförbundet har tagit del av 

förslaget och inte kommit med synpunkter.  

 

Vattenskyddsföreskrifter för 

växtnäringsämnen finns för att 

lagstiftningen inte är utformad speciellt för 

vattenskyddsområden. 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

4 

Angående lagring av 

gödsel på fält så är 

normalt begränsningen 

på tre veckor tillfyllest. 

Under år då gödsel i 

normal tid på våren har 

lags på fält och 

kommer det en längre 

regnperiod på flera 

veckor bör dispens ges 

för förlängd 

lagringstid. 

 

 

Lagring på fält görs för 

att slippa köra fram och 

tillbaka på vägarna 

med gödselspridaren, 

vilket medför lera och 

gödsel på vägarna. 

Detta är också 

nödvändigt för att rent 

praktiskt på ett säkrare 

sätt klara av lagkravet 

om nedbrukning av 

gödseln inom 4 

timmar. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Lagring i fält under kortare tid i samband 

med spridning avses inte med föreskriften 

för lagring. Det kan dock regleras i 

tillstånd för spridning av 

växtnäringsämnen. Yrkesmässig spridning 

är tillståndspliktigt inom primär 

skyddszon. Villkor i samband med 

spridning framgår av tillståndet. Hur 

tillstånd utformas bedöms från fall till fall 

av miljöförbundet. 

 

5 

Förtydliga vad som 

anses med "hälso- och 

miljövänliga 

produkter" 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

I bilagan för definition av begrepp står det 

"Med hälso- och miljöfarliga produkter 

avses kemiska produkter klassificerade och 

märkta som farliga enligt CLP-

förordningen". CLP-förordningen kan man 

läsa om på kemikalieinspektionens 

hemsida, www.kemi.se under fliken lagar 

och regler.  

6 

Om timmer, massaved 

och andra träprodukter 

inkluderas i denna 

restriktion måste 

lagringstid på upp till 5 

månader gälla.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Detta avses inte med föreskriften. 

8 

I de fall där ett 

gårdscentrum finns 

inom vattenskydds-

området måste 

möjlighet finnas för 

lantbruksföretaget att 

kunna vidareutvecklas 

och därmed ska dispens 

ges.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Vattenskyddsföreskrift för miljöfarlig 

verksamhet finns enbart inom primär 

skyddszon. Inom primär zon finns inget 

gårdscentrum. (gårdscentrum inom 

sekundär zon påverkas inte av föreskriften) 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

9 

Normalt vägunderhåll 

och halkbekämpning 

måste vara tillåtet och i 

all synnerhet om 

gårdscentrum finns 

inom vattenskydds-

området.  

 

För jordbruks-

fastigheter som har 

gårdscentrum inom 

vattenskydds-område 

måste också fordons- 

och maskintvätt vara 

tillåtet. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Föreslagna föreskrifter säger att 

"Fordonstvätt annat än avsköljning med 

kallt vatten är förbjuden" både inom 

primär och sekundär skyddszon.  Vid 

behov av mer avancerad fordonstvätt 

behöver detta ske i anläggning som 

miljöförbundet godkänt. 

Föreskriften är utformad så eftersom 

avsköljning med varmt vatten och/eller 

rengöringsmedel medför att olja och andra 

kemiska produkter som finns på fordonet 

kan lösas upp och följa med sköljvattnet 

ner i vattentäkten.  

Halkbekämpning regleras inte i 

föreskrifterna. 

10 

Husbehovstäkt bör vara 

undantagen från 

förbud. Befintliga 

täkter som omfattas av 

förbud utgör grund för 

ersättning.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Det finns ett undantag för husbehovstäkt i 

gällande förslag. Alla förbud som omfattar 

pågående markanvändning hanteras av 

anlitad värderingsman.  

11 

Jord- och bergvärme 

anser vi vara 

miljövänliga alternativ 

till uppvärmning med 

fossila bränslen.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Vi samtycker varvid vi vill att jord- och 

bergvärme i grunden skall vara tillåtet. 

Dock tillståndspliktigt för att ge villkor om 

kylmedia etc.  

11 

För gårdscentrum inom 

vattenskyddsområden 

kan förekomma att 

företaget gör en 

utökning av sin 

animalieproduktion. Då 

måste möjlighet till 

större vattenuttag 

finnas.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Det finns möjlighet till större vattenuttag 

genom att anlägga en ny brunn, dock krävs 

tillstånd. Tillstånd ges i normalfallet om de 

krav som ställs är uppfyllda. 

 

Anledningen till att det är tillståndspliktigt 

är inte att förhindra vattenuttaget i sig utan 

förskriften finns för att ge möjlighet att 

förelägga om villkor som bidrar till 

riskminimering. Det kan tex handla om 

placering så att inga föroreningar riskerar 

att nå grundvattnet via uttagsbrunnen. 

 

 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

11 

I de fall en enskild 

person inte får tillstånd 

till anläggande av egen 

ny brunn måste 

kommunen erbjuda 

kommunalt vatten till 

en reducerad kostnad.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Berörda 

markägare 

företrädda 

av LRF:s 

kommun-

grupper 

Tomelilla/ 

Ystad 

Att en aktivitet är tillståndspliktig innebär 

att tillstånd kommer att beviljas om 

kravspecifikationen från miljöförbundet 

uppnås.  

 

Kostnaden för kommunalt vatten är 

politiskt beslutad och full avgift faktureras 

av den kommun (Ystad/Tomelilla) där 

abonnenten ansluts. Enda undantaget är 

om det finns en skadeutredning som visar 

att vattenuttaget vid någon av Ystads 

vattentäkter påverkar enskild 

vattenförsörjning.  

1 

Vill att 1 § 

kompletteras med ett 

undantag gäller 

befintlig elnäts-

verksamhet. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
E.ON 

Elnätsverksamhet krävs för vattenverkets 

elförsörjning är en det att 

vattentäktsverksamheten. Vi ser därför 

ingen anledning att skriva ett undantag för 

denna paragraf. Den elnätsverksamhet som 

idag finns inom vattentäktszonen kommer 

få lov att bedrivas även fortsättningsvis.  

2 

Vill att undantaget 

även omfattar 

befintliga nätstationer 

på mark och i stolpar 

samt befintlig 

fördelningsstation 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
E.ON 

Vad gäller befintliga och framtida 

nätstationer (mark och stolpar) samt 

befintlig fördelningsstation så gäller 

samma föreskrifter som för andra 

verksamheter. Enligt uppgift är det endast 

två stationer (befintlig nätstation vid vägen 

fastighet Nedraby 2:7 AVD-341, den 

ersätts av N150154 samt befintlig 

markstation vid fastighet Öja 11:10 SÖD-

812) som berörs och eftersom innehållet av 

olja är under 250 liter krävs heller inget 

tillstånd så som förslaget ser ut i nuläget. 

Befintliga stationen i Glemmingebro, 

GLE-763 tillåts inte enligt föreslagna 

föreskrifter. Enligt uppgift ska denna bytas 

ut till en torr transformator och en sådan 

strider inte mot vattenskyddsföreskrifterna. 

Bytet måste vara gjort senast 2 år efter det 

datum för föreskrifterna fastställs av 

länsstyrelsen. 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

2 

Vill att föreskriften 

kompletteras med ett 

undantag för 

användande av 

reservelverk vid 

elavbrott. Vill att 

undantaget även 

omfattar leveranser av 

petroleum-produkter 

till reservelverk vid 

elavbrott. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
E.ON 

Transport av petroleumprodukter tillåts 

enligt andra paragrafen. Enligt ovan så är 

det två stationer som berörs av föreskriften 

för petroleumprodukter. Det är dessa två 

samt den vid vattenverket i Glemmingebro 

som det kan bli aktuellt att tillfälligt ersätta 

med dieselaggregat vid långvarigt avbrott. 

Föreskriften måste utformas så att detta är 

möjligt eftersom elförsörjningen är 

samhällsviktig. Då det antas handla om 

volymer som överstiger 250 liter därför 

krävs ett undantag både för primär och 

sekundär zon. Vi föreslår att detta 

utformas så att ”reservkraftverk som har 

sekundärt skydd” tillåts.  

Ut-

bredning 

Önskar att 

vattenskyddsområde 

görs större så att även 

en enskild brunn för 

vattenförsörjning 

kommer innanför 

området.  

Nedraby 
Fastighets-

ägare 

Vattenskyddsområdet inrättas för 

kommunal vattenförsörjning och anpassas 

inte efter enskilda intressen.  

2 

Har det diskuterats att 

ange halv giva av 

bekämpningsmedel 

istället för förbud i 

primär zon Nedraby/ 

Glemmingebro? 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Muntligt 

vid 

uppfölj-

ningsmöte 

I primär skyddszon i Nedraby och 

Glemmingebro bedöms sårbarheten vara så 

hög att spridning av bekämpningsmedel 

förbjuds. Där spridning av 

bekämpningsmedel kan tillåtas ligger 

MACRO-DB till grund för tillstånd. 

6 Är GROT avfall?  
Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 

Muntligt 

vid 

uppfölj-

ningsmöte 

Nej, GROT klassas inte som avfall och 

omfattas inte av föreskriften. 

9 

Bussar är tungt fordon. 

Får man inte parkera 

buss? 

Nedraby  

 

Muntligt 

vid 

uppfölj-

ningsmöte 

Föreskriften omformuleras för samtliga 

vattentäkter. Parkering kortare tid än tre 

timmar tillåts. 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

4 

Det har under arbetets 

gång framkommit att 

det inom 

vattenskyddsområdet 

förekommer mark som 

inkluderats som 

spridningsareal i 

tillstånd för 

djurhållning. Det är 

inte tillåtet att i 

vattenskydds-

föreskrifterna ställa 

krav på tillstånd för det 

som är villkor för 

miljöbalkstillstånd. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
Muntligt 

Undantag för spridningsareal angiven i 

miljöbalkstillstånd läggs till. 

2 

Trafikverket vill att 

lagning av väg 

undantas från förbud 

respektive krav på 

tillstånd då den sker 

med stor hänsyn tagen 

till riskerna för utsläpp 

till omgivningen samt 

är nödvändig för att på 

sikt upprätthålla vägens 

funktion. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
TrV 

Föreskriften justeras så att detta är möjligt. 

Efter revidering av föreskriften gäller 

endast anmälningsplikt i sekundär 

skyddszon.  

3 

Trafikverket påtalar att 

kemiska 

bekämpningsmedel kan 

behöva användas för 

bekämpning av 

invasiva arter såsom 

exempelvis 

jättebjörnloka och 

flyghavre. Denna 

hantering genomförs 

endast under sådana 

förhållanden att annan 

lösning inte bedöms 

vara möjlig.  

 

Eventuell förändrad 

hantering av kemiska 

bekämpningsmedel 

utvecklas i samarbete 

och dialog med 

Länsstyrelser, 

kommuner och andra 

berörda parter. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
TrV 

Enligt föreslagna vattenskyddsföreskrifter 

behöver tillstånd sökas för användning 

inom primär skyddszon i Stora Herrestad 

samt sekundär skyddszon i Stora 

Herrestad, Glemmingebro och Nedraby. 

För hantering av kemiska 

bekämpningsmedel i primär skyddszon i 

Nedraby eller i Glemmingebro krävs 

dispens från länsstyrelsen.  

 

Vid dialog med länsstyrelsen i tidigare 

vattenskyddsärenden har det ansetts rimligt 

att söka dispens för bekämpning av 

invasiva arter inom primär skyddszon då 

detta inte förekommer regelbundet. Arbete 

mot invasiva arter är prioriterat och kemisk 

bekämpning kan tillåtas vid punktinsatser 

där så är förenligt med vattenskyddet.  



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

9 

Om det skulle bli 

aktuellt med ny statlig 

väg och därtill hörande 

parkeringsplats 

kommer den process 

som regleras i 

Väglagen att följas, 

vilket bl a innebär att 

en vägplan fastställs 

efter omfattande 

samrådsförfarande och 

utredningar. Denna 

prövning jämställs med 

en tillståndsprövning 

enligt Miljöbalken. Att 

dessutom tillstånd från 

Ystad-

Österlenregionens 

miljöförbund skulle 

krävas är olämpligt då 

detta skulle innebära en 

dubbel prövning.  

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
TrV 

Undantag för nyanläggning av väg som 

omfattas av vägplan läggs in. 

9 

Berörda vägsträckor är 

inte utformade för 

uppställning av fordon 

och avsikten är inte att 

uppställning ska ske, 

men vid olika tillbud, t 

ex däck som går sönder 

eller motorhaveri kan 

tillfällig uppställning 

krävas i avvaktan på 

bärgning eller 

motsvarande. 

Formuleringen av 

föreskriften bör medge 

sådan uppställning, 

men också ange att den 

endast får ske i 

avvaktan på bärgning 

eller motsvarande. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
TrV 

Vattenskyddsföreskrifter kan inte omfatta 

olyckor och tillbud. Vid sådana 

extraordinära händelser som beskrivs görs 

det som krävs för att upprätthålla 

trafiksäkerheten.  

10 

Föreslår att undantaget 

för markarbeten också 

innefattar schaktning i 

banvall till ett 

maximalt djup av 0,5 m 

för att möjliggöra 

normalt underhåll. 

Nedraby TrV Undantaget skrivs in i föreskrifterna 



§ Synpunkt 
Gäller 

område 
Yttrande Kommentar/åtgärd 

10 

Vill att normal 

hantering av massor i 

samband med 

schaktning i banvall 

tillåts.  

 

Hantering av massor i 

samband med 

banvallsunderhåll 

innefattar tillfällig 

uppläggning av 

överblivna massor 

innan bortforsling samt 

återfyllnad med massor 

som tidigare låg i 

banvallen efter 

schaktning. 

Nedraby TrV 

Endast uppläggning av massor under 

längre tid än tre månader regleras i 

föreskrifterna.  

 

Återfyllnad med massor på samma plats 

tillåts såvida de inte är förorenade. 

Föreskriften syftar till att motverka att 

förorenade eller potentiellt förorenade 

massor från andra områden tillförs 

vattenskyddsområdet.   

12 

Trafikverket saknar 

angivelse om skyltning 

vid väg om 

vattenskyddsområde. 

Nedraby 

Glemmingebro 

Stora Herrestad 
TrV 

Kommunen har för avsikt att skylta 

vattenskyddsområdena. Det skrivs inte i 

vattenskyddsföreskrifterna då det är en 

fråga som endast rör vattentäktens 

huvudman. 

 


