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Verksamhetsutövare som hade bjudits in dels via annons i lokalpressen 2/4 -2016, dels
via Sölvesborgs Energis hemsida och dels via posterutställning på kommunhuset.

Roger Mattsson (Sölvesborg Energi) inledde mötet och hälsade alla välkomna. Därefter presenterade
Cecilia Näslund (Länsstyrelsen i Blekinge län) klimatförändringar och dess påverkan för
grundvattenresurser. Därefter presenterade Saskia Eriksson och Li Stenberg (WSP) aktuellt förslag på
vattenskyddsområdet. Följande punkter redovisades i presentationen:














Kort inledning – vattnets betydelse
Varför vattenskyddsområde?
Syftet med vattenskyddsområde
Riskkällor
Principer för avgränsningen
Områdets naturliga förutsättningar
Geologi
Hydrogeologi
Tillrinningsområde
Sårbarhetskarta
Zonindelning
Lagar och föreskrifter
Vad händer framöver?

I anslutning till presentationen framfördes följande synpunkter/frågor:
Synpunkt /fråga
Ekonomi
Tillståndsprocessen är kostsamt - vem ska betala det? Kommer
Sölvesborg Energi betala?
Vilka merkostnader? Alla ska ta del av kostnaden, då det är en
allmän rätt, kommunen bör betala.
Lösa in gårdar? Förstår kommunen att detta kommer innebära att
fastigheternas värde halveras?
Ersättning! Engångsersättning eller varje år?
Andra skyddsområden - vad har det gett för ekonomiska
konsekvenser för verksamhetsutövare? Finns det
sammanställningar?
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Svar direkt

Kommer att
undersökas närmare.

Arbetsmetod/föreskrifter
Kräver att det görs en MKB för området.
Sölvesborgs kommun är redan klassificerat som ett känsligt område
för gödning (nitratkänsligt). Här får man sprida mindre mängder
gödning än vad man får i andra områden i Sverige. Tar man hänsyn
till detta i föreskrifterna?
Ska det göras en konsekvensbeskrivning?
Önskade se en kartläggning som visade hur många fastigheter som
var berörda och ”omfattningen” av dess påverkan.
Skälighetsanalys MB 7:25, har det gjorts?
Kan man utesluta gödsel som tillståndspliktigt ur föreskrifterna?
Önskar utredning för varje fastighet - hur kommer detta påverka?
Konsekvensutredning önskas.
Föreskrifterna går inte att läsa – kom tillbaka när ni kan visa något
konkret.
Dagens brunnar - kommer de att påverkas med tillståndsplikt?
Tillsyn
Handläggningstiderna på framförallt Miljöförbundet, måste
anpassas så de fungerar för verksamheterna.
Kommer man kunna få ett generellt tillstånd eller måste man söka
varje år?
Kommer redan befintliga verksamheter behöva tillstånd?
Fick inget tillstånd för spridning av bekämpningsmedel fast det
gjordes en simulering i MACRO DB.
Risker
Har vattenkvalitén försämrats de senaste 20 åren? Man vill att
Sölvesborg Energi skall redovisa uppmätta resultat som visar om
kvaliteten verkligen har blivit sämre. Varför förbjuda något som
man inte har hittat?
Har man hittat bekämpningsmedel? Vill att Sölvesborg Energi
redovisar fakta som styrker det.
Halveringstid för ex. bekämpningsmedel?
Nytt möte med en kunnig om föroreningar.

Hur hanterar kommunen avfallsdeponin? Vad kommer att hända
där? Soptippen - vill ha information om den vid nästa möte.
Tabell med provtagningsresultat för varje borra.

Kan det synas en försämring av vattenkvaliteten i de nya
brunnarna?
Övrigt
Många brunnar ligger i samma område – varför det?
Varför köper kommunen inte vatten från Bromölla så att man
slipper vattenskyddsområde?
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Nej.

Ambition med ett
nytt möte innan den
31 maj.
Information kommer
att ges vid ett extra
informationsmöte.
Diagram kommer tas
fram till nästa möte.

Tidsplan på när vattenskyddsområdet är fastställt?
Önskar nytt möte efter samrådsredogörelse.
Behöver mer tid!

Bra om en från kommunen varit med.
När säger regeringen att vattenskyddsområden ska vara införda?
Det ska finnas så lite inskränkning som möjligt!
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Helt klart om 6 mån
till 2 år.
Ändrat sista svarsdag
till 31 maj

