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Råsbäcks vattenskyddsområde
Minnesnoteringar
Information hölls av:
Harald Persson, Kalmar Vatten AB (bakgrund till varför nytt skyddsområde,
allmänt om incidenter och risker, förslag skyddsföreskrifter)
Åsa Blixte, Vatten och Samhällsteknik (framtagning av zonindelning
skyddsområde)
Anna Carenius, Samhällsbyggnadskontoret (hantering av tillsyn)
Liselott Eriksson, Länsstyrelsen (processen vid antagande av skyddsområde)

Under kvällen framkom bland annat följande information och synpunkter
avseende presenterat arbetsmaterialet på föreslagna föreskrifter och
zonindelningar.
o Det måste gå att bedriva normalt skogsbruk, blir det skadedjursangrepp
allvarliga skadedjursangrepp så kanske bekämpningsmedel måste
användas. Detsamma gäller vid plantering av plantor. Bekämpning kan
gälla granbarkborre, snytbagge. Svar, vi funderar vidare.
o Om man har ekologisk odling så är det ofta stora mängder gödsel som
ska lagras. Plats finns inte på gödselanläggningen utan körs ut i stukor.
Arranderar man marken kan man inte bygga anläggningar för att lagra.
Möjligheten att lägga upp i stukor bör kunna finnas kvar, kanske med
vissa restriktioner såsom typ av gödsel, hur det läggs upp, TS-halt,
tidpunkt, lagringstid etc. Svar, vi funderar vidare.
o Anmälan vid schaktning, gäller detta även vid de arbeten som håller på
nu (överföringsledning) eller gäller det bara för privatpersoner. Svar Ja
o Tidigare har kommunen kört ut biogödsel här, det måste vara
jämförbart med stallgödsel. Svar, Ja
o Kalmar kommuns anläggning har släppt ut orenat gråvatten. Svar,
aktuell anläggning är dålig och ska tas ur drift.
o Kan man utvidga eller anlägga nya bevattningsdammar. Svar,
grundprincipen är att det är ok att anlägga ytvattendammar men inte
gräva ned sig så att det finns risk att det står i kontakt med
grundvattnet. Vi funderar över formuleringen om det går att använda
sig av tillståndsplikt.
o Stora inskränkningar hur vi kan bruka marken, vilka ersättningar talar
vi om. Svar, generellt har Kalmar Vatten inga pengar för att betala ut
ersättningar av denna typen i överenskommelse med markägaren. Blir
det tal om en ersättning man ”kommer överens om så är det som ett
engångsbelopp baserad på 15 år inkomstbortfall.
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o När man anmäler och söker tillstånd förutsätter vi utövare att det är
kostnadsfritt. Svar, detta är delvis en politisk fråga, vi funderar på
detta.
o Det måste vara samma typ av behandling som gäller oavsett var man
bor i landet. Det finns exempel på där gett tillstånd för grus/bergtäkter
t.o.m. inom inre/primär skyddszon. Tillstånd som är nya. Svar,
grustäkter tar bort skyddande lager därför vill man inte ha täkter inom
skyddsområden. Intressant om vi kan få se dessa domar. Tyvärr så
skiljer myndighetsbehandlingen hos olika tillsynsmyndigheter.
o Går det att hitta någon form av acceptans för att verksamhet ska
anmälas/sökas tillstånd för istället för att ange förbud så är det bättre
förutsättningar för att få acceptans från verksamhetsutövare. Förbud vill
vi inte ha utan det måste finnas möjlighet att utveckla verksamhet under
vissa villkor avseende skyddsåtgärder Svar, vi kommer att se över
föreskrifterna.
o Förutsättningarna i åsen skiljer mycket, det går inte generellt att säga att
det är bra uttagsmöjlighetr i åsen. Det beror på var man är. På vissa
ställen är det ingen kontakt mellan olika akvifärer, viktigt att ni tänker
på det vid gränsdragningen. Ju tätare med undersökningar man gör,
desto komplexare bild av åsen får man. Svar, Nybroåsen är en ovanligt
väl undersökt vattentäkt med många undersökningsborrningar. I stora
drag vet vi grundvattenflödena.
o Det är en kollision mellan bygdens intressen och Kalmars intresse av
dricksvatten. Det får inte bli så att bygdens utveckling stoppas, vi vill
att människor ska ha möjlighet att bygga, bo och leva här. Blir det att
Tvärskogs Sågverk inte får bevattna sitt timmer så försvinner
förutsättningarna helt. Framför detta även till politikerna. Svar, vi tar
det till oss. Tvärskogs Sågverk ligger inte inom detta
vattenskyddsområde.
o Kommer ni att undersöka alla enskilda avlopp. Svar, Ja. Prioriteringen
är att ta de inom vattenskyddsområden snarast möjligt, men samtliga
enskilda avloppsanläggningar kommer att bedömas.
o Om det blir hårdare krav på anläggningarna p.g.a att det är ett
vattenskyddsområde kan kommunen hjälpa till med gemensamma
avloppslösningar eller att det kommunala avloppet byggs ut och våra
anslutningar subventioneras.
o Kalmar kommun vill ju synliggöra landsbygden, förbud är helt fel väg.
Svar, förbud kan behövas för att skydda vattnet.

Vid pennan
Åsa Blixte
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