LRF Kommungrupp Munkedal
Möte angående vattenskyddsområden

Dingle 2019 02 01

Närvarande
Från Styrelsen: Fredrik Andersson, Karl-Åke Rosen och Mats Karlsson.
Från LRF regionkontor: Christer Jansson.

Minnesanteckningar
Med anledning av kungörelser gällande förslag till vattenskyddsområden för
grundvattentäkterna Öbben, Håby, Hällevadsholm, Dingle, Kärnsjön, Fisketorp och Hedekas i
Munkedals Kommun så har styrelsen bjudit in LRF Regionens vattenskyddsexpert Christer
Jansson för att hjälpa till med svar på kungörelserna innan den 2019 03 04.
Vi gick igenom punktlistan som var övervägande samma på alla områden förutom de som
utöver Vattentäktszon, Sekundär skyddszon A och B även har en Primär skyddszon.
Innan mötet har vi stämt av med delar av förra kommungruppsstyrelsen samt berörda parter
som tidigare inkommit med synpunkter.
Samtal har även förts med Munkedals Miljöchef Maria Bylund att tillståndsansökan vid varje
enskild åtgärd istället kan bytas ut mot någon form av rapportering när man utfört en viss
åtgärd. Detta skulle kunna spara både lantbrukare och kommunen pengar samt att man
alltid har uppgifter i en databas vid utförande av provtagning och kontroller i framtiden.
Maria tyckte detta var ett bra förslag och ville att vi mailade förslaget till henne så att man
kan titta på en lösning.
Christer Jansson arbetar på LRF med vattenfrågor så det var mycket bra diskussioner som
kom upp på mötet. Christer påpekade att en del skrivningar kan ändras till att bara följa den
lag som redan finns angående t.ex. Miljöfarlig verksamhet.
Christer tyckte även att vi skulle få kommunen att stå för kostnaden vid eventuella krav på
tillståndsansökningar.
Han ansåg att vi bör trycka på följandepunkter och försöka få till ändring enligt följande eller
efter hans förslag som han återkommer med.
Punkter i kungörelserna:
2f. Hantering av avfall förbjudet. Denna måste ändras då de flesta hanterar avfall dagligen
inom samtliga områden vilket kan bli svårt om all hantering är förbuden.
2i. Miljöfarlig verksamhet. Ändra till anmälningspliktig verksamhet.
3c. Spridning av naturgödsel. Föreslå att lagstiftning gäller och ingen tillståndsansökan
behövs då växtodlingsplan ändå oftast är ett krav.

5b. Schaktning och grävning. Få med något om vad som gäller för underhåll av diken.
5d. Borrning i jord. Någon form av ändring behövs då detta kan påverka uppsättning av
stängselstolpar.
6b. Nyetablering för uttag av vatten. Måste ändras då situationen kan uppkomma att
kommunalt vatten till en fastighet av någon anledning inte fungerar och en brunn måste
etableras.

Övriga frågor vi funderade över:
•
•

Hur ser vattenproverna ut idag och bakåt i tiden.
Finns det mätningar på vattenflöden i vattendrag.

Minnesanteckningar gjordes av Fredrik Andersson

