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Förslag till vattenskyddsområde sjön Bolmen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt miljö- och byggnämndens förslag:
 Ljungby kommun ser positivt på att vattenskyddsområde inrättas och
skyddsföreskrifter meddelas för att tydliggöra vattentäktens värde och
långsiktigt säkerställa ett nyttjande av Bolmen som dricksvattentäkt.
 Bolmen är kommunens viktigaste område ur turist- och rekreationssynpunkt.
Vid Bolmens östra strand råder ett visst bebyggelsetryck. Avgränsningen av
skyddsområdet och omfattningen av skyddsföreskrifterna bedöms inte stå i
konflikt med kommunens intressen. Utifrån resultatet av de utredningar som
genomförts är det rimligt att frångå grundprincipen att vattenskyddsområdet
ska utgöras av hela tillrinningsområdet. Den avgränsning av skyddsområdet
som föreslås är relevant.
 Förslaget till skyddsföreskifter är överlag tydligt utformade och det är möjligt
för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden. Det är viktigt att
tillsynsansvaret över tillstånds- och anmälningsärenden enligt föreskiften
hamnar på miljö- och byggnämnden för att undvika dubbel prövning från
både kommun och länsstyrelse, exempelvis när någon vill ansöka om
tillstånd att göra ett enskilt avlopp.
 Avses samtliga vägar eller enbart hårdgjorda vägar i 5 § b i förslag på
skyddsföreskrifter?
 Avses allt avfall eller enbart avfall som kan innebära en risk för
vattenskyddsområdet i 6 § a i förslaget på skyddsföreskrifter?
 I 9 § förslag till skyddsföreskrifter bör även konstgödsel innefattas.
 I riskbedömningen identifieras utsläpp från framförallt äldre tvåtaktsmotorer
som en stor risk och därför är det motiverat att framdrift av fordon med
förbränningsmotorer inom vattentäktzonen förbjuds. Att inte ha samma
restriktion inom primär och sekundär skyddszon är en bra avvägning då det
är svårt för en tillsynsmyndighet att följa upp en sådan restriktion i
verkligheten.
 Flera risker som identifieras går inte att minimera med en föreskrift. Det är
därför viktigt att Sydvatten i samarbete med kommunen upprättar en
beredskapsplan för att minimera skadan i händelse av en olycka/utsläpp.
Beredskapsplanen för sjön Bolmen bör även innefatta tunneln och området
där den går fram igenom. En annan viktig åtgärd är informationsinsatser för
att kommunicera vattentäktens skyddsvärde till alla som bor och verkar inom
området.
 När samtliga dokument är klara bör sydvatten förse kommunen dessa digitalt
så att kartor och PDF-dokument kan läsas in i infovisaren.
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Ljungby kommun kallar till en träff med skog- och markägare (LRFs
kommungrupp) innan yttrandet skickas, för en dialog kring innehållet i
yttrandet.
Ärendet
Sydvatten har för avsikt att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Bolmen vattentäkt. Sjön Bolmen utgör en av Sydvattens tre ytvattentäkter
som tillsammans försörjer sexton skånska kommuner med dricksvatten.
Remisshandlingar har skickats till berörda kommuner och länsstyrelser i
samband med detta. Dokument som bifogats remissen är en riskbedömning
inom Bolmens vattenskyddsområde, utformning av Bolmens
vattenskyddsområde, utformning av skyddsföreskrifter för Bolmens
vattenskyddsområde, konsekvensbedömning av förslag till skyddsföreskifter
samt en sammanfattning av dessa dokument. Dokumenten kommer ingå i det
beslutsunderlag som i ett senare skede överlämnas till berörda kommuner och
länsstyrelser i samband med Sydvattens ansökan om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.
Ljungby kommun får nu möjlighet att yttra sig över remisshandlingarna.
Tjänstemän från miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen har granskat handlingarna.
Beredning
Miljö- och byggnämnden lämnade den 3 september 2014 förslag till yttrande.
Yrkande
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunen kallar till ett möte med skog- och
markägare innan yttrandet skickas för en dialog kring innehållet i yttrandet.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag till
yttrande.
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