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Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Halland angående nytt
vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran
Dnr Ecos 2019-751
Länsstyrelsen dnr:
Fastighetsbeteckning:
2:4

513-6678-2019
Drängsereds-ryssbol 1:7, Gässelia 1:7, Gässelia 1:14 och Gässelia

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun har 2019-10-22 fått möjlighet att yttra sig
angående kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun ansökan hos länsstyrelserna i Hallands och
Västra Götalands län om fastställelse av ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Nedre
Ätran.
Yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna följande yttrande angående förslag till
skyddsföreskrifter:
2 § Paragrafen saknas i underlaget som är sänt till oss.
Skyddsföreskrifterna bör generellt kompletteras med en bilaga där det tydliggörs vad som
menas med föreskrifterna. Det samhällsbyggnadsnämnden speciellt tänker på för Hyltes del
inom vattenskyddsområdet är:
3 § a. Det bör förtydligas vad som menas med ”Lagring, utfyllnad och deponering av
avfall…..”, om det menas att ingen form av avfall får lagras inomhus eller utomhus inom
Primär skyddszon, som exempelvis att förpackningar i väntan på återvinning inte kan lagras
inomhus eller om trädgårdsavfall inte får brytas ner i kompost.
3 § b. Ett förtydligande vad som menas med ”Lagring av farligt avfall är förbjuden” bör tas
med, om det t.ex. menas att ett begagnat blybatteri till en bil inte får lagras inomhus på lämplig
plats i väntan på transport till återvinningscentral.
5 § a. Bör förtydligas vad som menas med ”Nyanläggning av dagvattenanläggning från
trafikerade ytor…..” om det även innefattar dikning i samband med anläggande av
skogsbilväg.
6 § a. Bör förtydligas vad som menas med ”Lagring av naturgödsel får ej ske utan tillstånd”,
om det även gäller köpt naturgödsel, och om det i så fall gäller en viss mängd.
Yttrande angående avgränsning mellan primär och sekundär skyddszon:
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En motivering till varför den primära zonen innefattar en buffertzon om 50 meter intill de
ytvatten med 12 timmars rinntid till råvattenintagen, oavsett om buffertzonen utgörs av
hårdgjorda/täta ytor i tätorter med direkt avrinning till ytvattendrag eller om det utgörs av
naturmark eller åker. Skulle inte 6 meters buffertzon räcka där det är naturmark och åker?
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande angående punkterna 6.9 Information och
7.4 Information i konsekvensbeskrivning daterad 2018-04-30:
Det bör förtydligas vem som ansvarar över att informationen om vattenskyddsföreskrifterna
når ut till boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet.
Huvudmannen bör inte bara ta fram informationsmaterial, utan även sköta informationen till
boende och verksamhetsutövare.
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