
JORDBRUK 

 

Lista specifika problemområden: 

-Skyddszoner saknas angivelse av 

-Växtodlingsplan saknas 

-Om det är täckning på brunnarna 

-Bekämpningsmedel simulering i MACRO DB för grundvatten att man kunde modellera för ytvatten 

också. 

--- 

Verksamhetsutövarna vill mer och mer ha anpassade skyddszoner. Hur tillsynas det?  

Svårt från kommunerna att göra detta.  

--- 

-Komplexa frågor som en lantbrukare måste göra. Avvägningar mellan bekämpning och det man 

odlar. 

-- 

-Annat problem är att kommunerna inte åker ut till de väldigt små lantbruken eller deltidslantbruk. 

-- 

Verksamheter som separerar gödselhantering och växtodling eller som säljer sin gödsel? 

Fundering - Tillsyn kan behövas men vattenråden kan vara en bra brobyggare.  

-- 

Tillståndsprövning kan inte sätta några krav på de som tar emot gödsel. 

Funderingar - att behöva utveckla tillsyn på mottagare av gödsel. 

-- 

Funderingar – kommer man åt mindre lantbruk med tillsyn? Perspektivet dikningsföretagen för att nå 

näringsämnena. Ett helhetsperspektiv kring påverkan på dikningsföretaget. Fördela skuldbördan 

rättvist inte bara mot lantbrukare utan även exempelvis EA (Charlotte) 

-- 

Varianter på provtagning – samordnad recipientkontroll diskuterades. Svårt att hantera de diffusa 

utsläppen.  

-Förelägga växtodlare att ta dräneringsprov? 

-- 

Koppla fosforkartering med tillstånden men det är svårt att ställa krav. Smittoproblem ofta hinder att 

anlägga dammar. 



DAGVATTEN 

 

När är det lämpligt och möjligt att reglera dagvatten i DP? 

-Alltid 

-Nyckeln är om det finns ett verksamhetsområde. 

 

-Lämna utrymme på plankartan – allmän platsmark. 

-Höjdsättning. 

-- 

Kan man reglera marklov i DP?  

-Kan man men frågan är vad som passar till det här. 

-Svårt att reglera men möjlighet att ha bestämmelser om markens användning. 

-- 

Olika uppfattning om man kan reglera användning av ex grönytor. 

-- 

Fråga - Vem gör tillsyn och hur kan vi reglera dagvattenhanteringen?  

Ex Växjö har en hög avgift, om man inte omhändertar dagvattnet (enskilda system). 

Kommentar - VA systemet i Växjö är så pass bra utbyggt att man kan ta emot allt dagvatten och 

därför är en differentierad taxa möjlig. 

-- 

Översvämning och klimat är en annan anledning. Översvämningar som är mer än vad VA systemet 

klarar av. 

Fråga - När går gränsen för när VA huvudman är ansvarig för ett skyfall? 

-Hur långt sträcker sig ansvaret i PBL? 

- Vet vi inte 

-- 

Hur man tänker som kommun vid enskilt ansvar? 

Måste visas i plan 

Fungerar det i praktiken? 

Innan bygglov får ges ska det finnas en anläggning 

Ska alla få det kravet? 

-- 



Liten detaljplan med 10 villor? Har kommunen ansvar? 

-Fundera på gemensamhetsanläggningar 

-Ystad – exempel där grönområde inte har fungerat 

-- 

Hur är det reglerat? 

Hur bedriver man tillsynen?  

-Reglera det i detaljplanen – ansvarsfrågan blir tydligare – (innan bygglov eventuellt) 

-- 

Samma villaområde som i exemplet ovan. Om det inte är detaljplanelagt, hur gör man då? 

Om t ex det blir en tydlig erosion från området – Det går inte att visa att problemet uppstod pg a det 

-Går inte att tillsyna. 

-Felet att man byggt så mycket utan en plan.  

-- 

Annan fråga är vad som är dagvatten i ett större sammanhang? 

-Möjlighet finns att planlägga. Även när det gäller utbyggnad med relativt få fastigheter i anslutning 

till befintlig planmark.  

-- 

Exempel på rättsfall diskuterades: 

-Burlövs detaljplan. 

-Rättvik 

-- 

Om kommunen år VA huvudman är det miljö som har tillsyn. 

Vid enskild är det bygglov inom kommunen som har tillsyn. 

-- 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


