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Bakgrund
Skrivelse skickades ut i mars 2021 till länets
kommunledningar, undertecknad av
Landshövdingen.
- Hur är situationen i din kommun?
Innehåll:
• Skrivelse om kommunens ansvar, med
budskap om att skydda vattnet.
• Kommunanalys med karta:
1. Stämmer våra uppgifter?
2. Vilken tidsplan finns för att skydda
vattentäkter/uppdatera gamla
vattenskyddsområden och föreskrifter?

• Checklista bifogades till stöd för arbetet.

Exempel på kommunanalys
Simrishamns kommun

Ålder på
vattenskyddsområden i Skåne
(ca 150 områden totalt)
•
34 områden har beslutats
med stöd av miljöbalken
•
Resterande områden är
mer än 20 år gamla
•
Majoriteten närmar sig 50
års-strecket

Information om pågående ärenden om inrättande/revidering av vattenskyddsområden
Länsstyrelsen har de senaste fyra
åren varit delaktig i omkring 20
ärenden i aktiv reviderings/inrättandeprocess avseende
vattenskyddsområden
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Resultat
Svar inkom för 31 av 33 kommuner, inget svar för Skurup och Svedala.
Ett fåtal svar från kommunledning eller motsvarande, majoriteten från VAenhet/-bolag. Det framgår inte av svaren om VA har yttrat sig på uppdrag av
kommunledningen, eller om det dirigerats vidare dit direkt.

Mycket positivt arbete pågår.

Ett flertal kommuner avser att söka tillstånd för en eller flera vattentäkter.
Trend: mindre vattentäkter tas ur bruk till förmån för större.

Förenklade svar om konkret plan för inrättande/revidering av
vattenskyddsområden i närtid (inom ca 2 år)
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Observera – för Malmö avses ett
vattenskyddsområde som ligger i
Svedala kommun

Observera: Längd på svaren och
detaljeringsnivån har varierat, bilden är
därför ytterst förenklad. Det planeras för
vattenskyddsarbete i många kommuner
där tidsplanen inte har angetts eller
ligger några år framåt (detta är inte
inkluderat här och faller inom den
mörkgråa kategorin). Pågående ärenden
är inkluderade i de gröna kategorierna.
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Förenklade svar om upphävanden av vattenskyddsområden
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(observera: kommuner utan
vattenskyddsområden
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kategori)

Slutsatser
• Mer arbete pågår idag än på många år, men mycket återstår att göra.
• Stödet för tryggad dricksvattenförsörjning
(https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/atgarder-ochverksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakraddricksvattentillgang.html) har bidragit positivt.

Kontakt, resursbrevlåda: vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se

