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Minnesanteckningar - Säkert Vatten, Arbetsgruppen
Plats och tid: Björnekulla salen, Tisdagen den 2 oktober 2012, kl 10.0011.00
Närvarande
Ingemar Emgård, EM
Allan Sandström, AS
Bo Forkstam
Ulf Mårtensson, UM
Nils-Ebbe Johansson
Fredrik Göransson, FG
Per-Anders Göransson
Nils-Gunnar Pålsson
Håkan Bengtsson
Magnus Bengtsson
Anders Aronsson, AA
Lars Ödemark, LÖ, NSVA
Minnesanteckningar
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 AA berätta om gällande lagstiftning för vattenskyddsområde och bekämpningsmedel.
Informerade om vad naturvårdsverkets vägledning till lagstiftningen säger gällande vattenskyddsområde och dess föreskrifter.
Innebörden av de allmänna hänsynsreglerna, 2 kap Miljöbalken,
- Bevisbördereglen: De som gör något ska visa att det inte skadar
människors hälsa eller miljö.
- Kunskapskravet: De om bedriver en verksamhet ska ha den kunskap
som behövs för att skydda människors hälsa och miljö.
- Försiktighetsprincipen: Man ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljö.
- Produktvalsprincipen: Man ska välja de produkter som kan antas
vara minst farliga.
- Hushållningsprincipen: Hushålla med råvaror och energi. I första
hand skall förnybara energikällor användas.
- Lokaliseringsprincipen: Man ska välja plats som är lämplig med
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljö.
- Skälighetsreglen: Åtgärderna ska anses vara rimliga att uppfylla.
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§ 4 FG: Vad ska göras och när ska arbetet vara klart med de nya vattenskyddsområdena?
LÖ: NSVA kommer att titta på avgränsningarna till vattenskyddsområdena
om de är efter dagens rekommendationer. Inom primär zonen ska
grundvattnet ha en uppehålls tid på 100 dygn, i sekundär zonen 1 års
uppehålls tid och inom tertiärzonen innefattar resten av tillrinningsområdet. Avgränsa ett vattenskyddsområde är ett omfattande arbete som
tar tid. Inom vattenskyddsområdet kommer en omfattande inventering
att göras av bl.a. cisterner, enskilda avlopp, lagringsplatser av gödsel,
kemikalie lagring.
AA: NSVA har fått i uppdrag av kommunen att påbörja detta arbete 2013.
Arbetsgruppen har startat i ett mycket tidigt stadium för arbetet med att
se över kommunens vattenskyddsområden. Tanken med att arbetsgruppen startar så pass tidigt är att arbetsgruppen ska kunna vara med från
början.
EM: Det är bra att arbete kan ske parallellt med genomgång av vattenskyddsområdena och vad för verksamheter som får bedrivas inom respektive zon. Detta arbetes sätt spar mycket tid.
AS: Markens beskaffenhet måste vara avgörande vad man kan och får göra
inom de olika zonerna.
LÖ: När man gör avgränsningarna undersöks geologin noggrant i området
för att kunna beräkna uppehålls tiden, genomsläpplighet och därmed
bestämma var primär och sekundär zonerna ska vara.
§ 5 UM: Hur gör man med privat personerna? Det är känt att villaägare kan
spruta bekämpningsmedel ganska mycket, vart gör villaägarna av vattnet som har varit i poolerna nu under vintern? Det är också saker om
kan påverka grundvattnet.
AA: I samband med att de nya vattenskyddsföreskrifterna blir gällande
kommer information skickas ut till alla berörda villaägare att man finns
inom ett vattenskyddsområde och vad man ska tänka på när man bor i
ett vattenskyddsområde.
§ 6 Vid nästa möte kommer Patrik Lissel från WSP. Han kommer att informerar hur avgränsningen görs inom ett vattenskyddsområde. Han är
en mycket kunnig och erfaren hydrogeolog som skapat flera skyddsområden runtom i landet.
Tid och plats för nästa möte: Kommunhuset, Björnekulla salen, kl 10.0011.00 den 21 november 2012. Kaffe finns från 9.30

Anders Aronsson
Sekreterare

