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SGU yttrande angående upphävandet av tre 
vattenskyddsområden i Bromölla kommun  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2020-04-03 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU anser att det är bra att Länsstyrelsen begärt in kompletterande redovisningar till behovet av att 
upphäva vattenskyddsområdena i Bromölla kommun. Trots utförda kompletteringar är det emellertid 
inte helt tydligt om det skulle vara möjligt att nyttja grundvattenresurserna som nöd- eller reservvatten. 
Behovet av väl genomtänkta beslut blir extra viktigt då det är flera vattenuttagsområden vars skydd 
planeras att upphöra.    

SGU anser att det är en fördel om dricksvattenförsörjningen kan samordnas mellan flera aktörer. En 
lokal och delvis regional utbyggnad och sammankoppling av dricksvattennät ger större flexibilitet och 
möjlighet till kommunala samordningar, både vid normaldrift och krissituationer. Dock blir systemet 
också mer sårbart och det är av stor vikt att möjligheterna till alternativa reservlösningar är väl 
genomtänkta.  

Behovet av reservvatten förväntas också bli större på grund av kommande klimatförändringar med en 
ökad frekvens av torrperioder där det kan uppstå behov av vattenuttag även från mindre 
grundvattenområden, trots att vattenkvaliteten inte fullt ut lever upp till kraven på dricksvatten. För att 
skydda och bevara dessa områden för framtida vattenuttag kan det därför vara motiverat att bibehålla 
ett visst skydd kring de dricksvattentäkter som läggs ned i egenskap av ordinarie vattentäkter. Skyddets 
utformning kan i dessa fall behöva ändras jämfört med nuvarande vattenskyddsområden med 
tillhörande föreskrifter, men SGU förespråkar befintligt skydd inte upphävs innan det finns beslut om 
eventuellt framtida skydd.  

Sammantaget rekommenderar SGU att beslutet till att helt överge vattenresurserna som möjliga 
kompletterande vattentäkter övervägs ytterligare och att Bromölla kommun överväger att bibehålla 
någon form av skydd för dessa områden trots att de i framtiden inte kommer utgöra ordinarie 
dricksvattentäkter. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Helena Kjellson 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Magdalena Thorsbrink deltagit. 
Statsgeolog Carola Lindeberg har varit föredragande. 
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