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Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes 
styrgrupp. 
 
1. Bakgrund 

Detta projekt är en fortsättning på projektet Vattenskyddsområden som genomfördes 2008-
2009. Tillsynen inom vattenskyddsområden i Skåne är av varierande omfattning och 
inriktning. Fastställda vattenskyddsföreskrifter ser även olika ut till innehåll och omfattning 
mellan olika vattenskyddsområden och kommuner. Det är viktigt att enas om gemensamma 
bedömningsgrunder för likartade sakfrågor. För att underlätta detta bör ett 
handläggarmaterial utarbetas som stöd för bedömningen av olika frågor som berör ett 
vattenskyddsområde såsom tillstånd, anmälan och dispenser. Vidare utveckling av vilka 
frågor som berörs görs under rubriken ”Projektmål” nedan. 
 

2. Projektmål 
Projektet syftar till att under 2010 ta fram ett gemensamt material som kan användas som 
stöd vid hanteringen av olika ärenden som berör vattenskyddsområden och att därmed få en 
enhetligare och mer likartad handläggning inom Skåne.  
 
Materialet ska omfatta handläggarstöd för bedömning av de tillstånd, anmälan och dispenser 
som krävs enligt vattenskyddsföreskrifter.  
 
Exempel på sakfrågor som kan omfattas: 

 Hantering av petroleumprodukter 
 Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
 Hantering av övriga kemikalier 
 Hantering av växtnäringsämnen och slam 
 Miljöfarlig verksamhet 
 Energianläggningar och enskilda vattentäkter 
 Hantering av avloppsvatten 
 Hantering av avfall 
 Nedlagda deponier och fyllnadsmassor 
 Täktverksamhet 
 Schakt- och anläggningsarbeten 
 Arbetsfordon 

 



 Väghållning inklusive spridning av vägsalt 
 Järnvägar 
 Transport av farligt gods 
 Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
 Upplag av bark och timmer 
 Släckvatten och andra risker vid brand eller olycka 

 
Vid utformning av handläggarstöden bör olika typer av vattentäkter beaktas. Olika 
bedömningar kan behövas beroende på om vattentäkten är en grundvattentäkt, en 
ytvattentäkt eller om ovanliggande jordarter är genomsläppliga eller inte. 
 
Projektet ska vidare syfta till att tillsynen optimeras inom de områden som ger störst effekt 
för ett optimalt dricksvattenskydd. Dessa sakfrågor bör därför identifieras i samband med 
utformningen av handläggarstöden. 
 
Efter att handläggarstöden tagits fram avslutas projektet med en gemensam tillsynsinsats 
under 2011. Inför detta bör en gemensam checklista tas fram som stöd för en likartad tillsyn. 
Projektmålen samt när de kan uppnås beskrivs nedan. 
 
Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 Utarbeta gemensamma handläggarstöd 

för de tillsynsfrågor som berör 
vattenskyddsområden. 

2010-12-31 

P2 Utarbeta checklistor för gemensam 
tillsynsaktivitet. 

2011-03-31 

P3 Arrangera seminariedag för 
tillsynspersonal med presentation av 
projektmaterial och tillsynsaktivitet 
under sommaren/hösten 2011. 

2011-04-30 

P4 Utarbeta formulär för kommunernas 
rapportering av sina tillsynsinsatser. 

2011-04-30 

P5 Med stöd av framtagna handläggarstöd 
och checklistor genomföra samordnad 
tillsynsaktivitet inom vattenskydds-
områden. 

2011-10-31 

 
 

3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 
Projektet ska leda till en enhetlig bedömning av den tillsyn som bedrivs inom 
vattenskyddsområden. Det ska också leda till att tillsynen optimeras inom de områden som 
ger störst effekt för ett optimalt dricksvattenskydd. Positiva effekter av projektet uppnås 
först en tid efter att projektet är avslutat och överlämnat till målgrupper och intressenter. De 
långsiktiga effekterna samt när de kan uppnås beskrivs nedan. 

 
Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling 
till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Enhetlig och likartad 
tillsyn inom 
vattenskyddsområden i 
Skåne 

P1, P2, P3, 
P4 och P5 

2011-12-31 

L2 Säkra skyddet för vårt 
dricksvatten 

P1, P2, P3, 
P4 och P5 

 

 
 



4. Målgrupp och övriga intressenter 
I första hand genomförs projektet för tillsynspersonal på kommuner (miljöförvaltningar eller 
motsvarande) samt länsstyrelsen. Övriga som berörs av projektet är huvudmän för 
vattentäkterna samt markägare och de som bor och/eller verkar inom vattenskyddsområdena. 
Även de som utnyttjar dricksvattnet, d.v.s en stor del av Skånes befolkning, påverkas 
positivt genom ett ökat skydd av vattentäkten. 

 
5.  Avgränsningar 

Projektet omfattar ingen bedömning av om befintliga vattenskyddsområden med föreskrifter 
är tillräckliga och aktuella. Arbetet med fastställelse av nya vattenskyddsområden eller 
utformning av nya vattenskyddsföreskrifter ingår inte heller i detta projekt. 

 
6. Projektorganisation 
 Deltagare i arbetsgruppen: 

Peter Dahlqvist, Länsstyrelsen i Skåne 
Kerstin Larsson, Länsstyrelsen i Skåne (i frågor om kemiska bekämpningsmedel) 
Kristina Turkál, Miljöförvaltningen i Helsingborg (ordförande i arbetsgruppen) 
Helena Wellershaus, Miljöförvaltningen i Lund 
Lisa Germundsson, LRF Skåne 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne och/eller 
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 
 

7. Tidplan 
Projektet startar med ett gemensamt uppstartmöte den 2 februari 2010. Handläggarstöd för 
de olika sakfrågorna tas fram under 2010. I november skickas materialet därefter på 
informell remiss till Skånes tillsynsmyndigheter och några utvalda huvudmän för 
vattentäkter. Vissa organisationer och myndigheter som SGU och Trafikverket kan också 
kontaktas. Efter inarbetande av inkomna synpunkter bör ett förslag till handläggarmaterial 
vara klart senast vid december månads utgång då materialet tillställs projektledningsgrupp 
och styrgrupp för granskning och godkännande.  
 
Under första kvartalet 2011 utarbetas därefter checklistor inför den gemensamma 
tillsynsinsats som ska genomföras under sommaren/hösten 2011. En blankett för 
kommunernas rapportering av sin tillsyn tas också fram under denna period. 
 
Kommunerna rapporterar därefter sina tillsynsinsatser till projektgruppen senast i oktober 
2011. Sammanställning och slutrapport lämnas till styrgruppen i december 2011. Projektet 
avslutas den 31 december 2011. 

 
8. Resursramar 

a. Personalresurser 
Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen 
sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till 
arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för en heldag. Vid medverkan i 
aktiviteten utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften med 30 % inom det delprojekt som man själv medverkar i. Inom 
Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader som kan 
uppstå inom respektive delprojekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till 



projektledningen. Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör 
projektledningen snarast informeras om detta. 
 

9. Samordning 
Samordning kommer att ske med projektet om Vattendirektivet och tillsyn m.m. enligt 
miljöbalken. 

 
10. Kommunikation 

 Intern kommunikation  
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och 
styrgrupp för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 
svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgrupp och 
styrgrupp. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 
projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 
publicering underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för granskning och 
godkännande i de fall de innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer. 

 Extern kommunikation  
Arbetsmaterial som tas fram i projektet kan behöva stämmas av med intressenter och 
sakkunniga utanför arbetsgruppen. I sådana fall tillämpas remissförfarande enligt 
ovan. 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 

Utvärdering av de långsiktiga effekterna sker lämpligen genom en förfrågan till 
tillsynspersonal på kommuner och länsstyrelser om hur man upplevt nyttan med projektet 
och hur detta påverkat deras tillsynsarbete. Förfrågan görs under våren 2012. När projektet 
är avslutat kommer redskap för att bedriva en effektiv och likartad tillsyn i form av 
handläggarstöd och checklistor att var framtagna. Det är då upp till varje tillsynsmyndighet 
att utnyttja dessa i samband med tillsyn. 

 
12. Överlämnande och avslut 

Det samlade projektmaterialet med handläggarstöd, checklistor och sammanfattning av 
resultatet av tillsynsinsatsen överlämnas till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne i 
december 2011. 

 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp inom 
 projektet Vattendirektivet och tillsyn mm enligt miljöbalken, 
delen uppföljningsprojekt inom vattenskyddsområden 
 
 
 


