
 MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Ulls väg 28 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Ulrich Wimmer 2019-12-11 2019-008960- MI 
018- 727 43 07     
 
 

Till arbetsutskottets sammanträde  
den 11 december 2019 

 
 
 
 
 
Yttrande över remiss om ny vägledning för inrättande och 
förvaltning av vattenskyddsområden 
 
Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten ärendenummer 3271-2019  
Remisstid: 2019-11-29; förlängd till 2019-12-16 

 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   överlämna yttrande daterad den 11 december 2019 till Havs- och Vattenmyndigheten 
enligt bilaga 1. 
 
 

Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för 
vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 
2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda 
planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020. 
  
Med denna remiss ges miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till ny vägledning. Nämnden delegerade vid sitt sammanträde 2019-11-27 § 159 till 
arbetsutskottet att besluta om yttrande i ärendet.  
 

Ärendet 
Materialet i remissen består i form av två dokument: 
 

- Vägledning om vattenskyddsområde ger vägledning kring tillämpliga lagrum, 7 
kap §§ 21, 22 samt i tillämpliga delar 7 kap §§ 25, 26, och 30 när dessa lagrum 
tillämpas i förhållande till vattenskyddsområde och 
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- Principer för riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde ger fördjupad 
vägledning kring hur inventering och bedömning av risker kan genomföras inom 
ramen för arbetet. Syftet är att en riskbedömning ska göras av kända 
föroreningskällor och potentiella risker kopplade till pågående och framtida mark- 
och vattenanvändning. Slutsatserna från riskbedömningen bör ligga till grund för 
områdets avgränsning och motivera förslag till vattenskyddsföreskrifter.  

 
 
 
 
 
Anna Nilsson 
miljödirektör  
 

Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av 
vattenskyddsområden 
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 Till Havs- och vattenmyndigheten 
 Box 11930 
 404 39 Göteborg 
 
 
 
 
Yttrande över remiss om ny vägledning för inrättande och 
förvaltning av vattenskyddsområden 
 
Havs- och Vattenmyndighetens ärendenummer 3271-2019 
 
 
Sammanfattande synpunkter 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att vägledningen baseras på ett detaljerat arbete av hög 
kvalitet. Nämnden delar bilden att det föreligger ett behov att ta fram ny vägledning på grund 
av det ändrade kunskapsläget exempelvis kring säkerhetsfrågor som kommit fram de senaste 
åren samt den tillkomna lagstiftningen inom området, sedan de allmänna råden om 
vattenskyddsområden publicerades år 2003. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill vidare föra fram följande synpunkter: 
 
Allmänt 
Nämnden saknar ett tydligare resonemang beträffande vikten av skyddet av 
reservvattentäkter.  
 
Vägledning om vattenskyddsområde 

• Punkt 4.2. sista stycket 
Vid undersökning av punkterna 1. och 2. är det även viktig att nyttja den kunskap som 
finns i länsstyrelsernas EBH-databas och miljökontorens kunskap om C och U-
verksamheter. 

 
• Bilaga 1 

Nämnden anser att det är viktigt att berörda sakägare involveras i ett tidigt skede av 
framtagandet av föreskrifter. Ytterligare vägledning för hur samråd och involvering 
bör ske vore värdefullt.  
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Principer för riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde 
Nämnden ser positivt på att Principer för riskbedömning knyter an mot moment som 
dricksvattenproducenten genomför inom ramen för sin ordinarie riskhanteringsprocess enligt 
metoden för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). 
 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Klara Ellström Samuel Lundström 
ordförande  nämndsekreterare 
 
 
 


