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Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 20 juni 2022 kl 12:30 

Beslutande Ledamöter 
Håkan Björklund (C), Ordförande 
Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Jan Prytz (M) 
Erika Olivares (S) § 93-115  
Magnus Ackerot (M) § 109- 115 
Lars Björk (-) 
Lars-Uno Kroon (S) 
Roland Malmenborn (M) 
Perihan Karagöz (S) 
Ola Nilsson (MP) 
Rebecca Bjällsjö (C) § 90 - 108 
Bengt Arvidsson (S) § 90-92 
Marie-Helene Bergstrand (C) 

 Ersättare 
Rebecca Bjällsjö (C) § 109 - 115 
Bengt Arvidsson (S) § 93-115  
Johan Josefsson (-) § 93-115 
Michael Hedlund (L) 
 

Övriga deltagare Alfred Gotemark, Marie Leandersson, Ola Svensson, Ulf Holm, Bo Lindmark, Sofia 
Warpman, Magnus Rasmusson, Oscar Pelin, Johanna Wisjö  

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A  Paragrafer §§ 98-101 
Justeringsdag  Omedelbar justering              

Sekreterare ......................................................  
 Alfred Gotemark  

Ordförande ................................................. 
 

 Håkan Björklund (C)  

Justerare .................................................  
 Micael Nilsson (S)  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-21 Datum då anslaget tas ned 2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
TFN § 90 Dnr TFN 2022/00029 

Val av justerare ...................................................................................... 3 
TFN § 98 Dnr TFN 2022/00572 

Remiss: Ärende 2022-2363 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp ............................ 4 

TFN § 99 Dnr TFN 2022/00550 
Remiss: Ärende 2021-4513 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäkter, Getinge ............................ 6 

TFN § 100 Dnr TFN 2022/00549 
Remiss: Ärende 2021-4625 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt, Eldsberga ....................... 8 

TFN § 101 Dnr TFN 2022/00548 
Remiss: Ärende 2021-4590 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter ............................................ 10 

TFN § 102 Dnr TFN 2022/00547 
Remiss: Ärende 2022-691 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Tönnersa strandby vattentäkt ............................. 12 

TFN § 103 Dnr TFN 2022/00545 
Remiss: Ärende 2021-4523 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Spenshults vattentäkt ......................................... 14 

TFN § 104 Dnr TFN 2022/00544 
Remiss: Ärende 2021-4586 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt, Oskarström ..................... 16 

TFN § 105 Dnr TFN 2022/00543 
Remiss: Ärende 2021-4512 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, Brännarp ................................ 18 

TFN § 106 Dnr TFN 2022/00542 
Remiss: Ärende 2022-2034 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, Oskarström ............................ 20 

TFN § 107 Dnr TFN 2022/00541 
Remiss: Ärende 2021-4746 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt, Marbäck .............. 22 

TFN § 108 Dnr TFN 2022/00538 
Remiss: Ärende 2021-4583 - Samråd om förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäkter, Halmstads centralort ...... 24 
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TFN § 90 Dnr TFN 2022/00029  

Val av justerare 

Beslut 
Micael Nilsson (S) väljs att jämte ordförande (C) justera protokollet 

Ärendet 
Micael Nilsson (S) föreslås justera protokollet  
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TFN § 98 Dnr TFN 2022/00572  

Remiss: Ärende 2022-2363 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid 
BAS, Sannarp 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp, Dnr 
2022-2363, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Miljönämnden har tagit fram ett förslag till beslut om vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp. Förslaget är nu på samråd och 
Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare för gator och gång- och cykelvägar 
inom föreslaget vattenskyddsområde. Inom området ligger även parkmark för vilken 
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. 
 
Nämnden bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra 
eventuella åtgärder inom området men önskar, i egenskap av väghållare, ett 
förtydligande om att nämnden inte ansvarar för att informera och följa upp att 
föreskrifterna följs i annat fall än då det berör den egna verksamheten. 
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Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Teknik- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande om att samråd måste ske med 
väghållaren avseende utformning och behov av skyltar inför uppsättande av dessa 
liksom ett förtydligande gällande ansvar för drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp, Dnr 
2022-2363, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 99 Dnr TFN 2022/00550  

Remiss: Ärende 2021-4513 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Mostorps 
vattentäkter, Getinge 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäkter, Getinge, dnr 
2021-4513, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.    

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäkter. Förslaget är nu 
på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande.  
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäkter, Getinge, dnr 
2021-4513, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   
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TFN § 100 Dnr TFN 2022/00549  

Remiss: Ärende 2021-4625 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Västkustägg 
vattentäkt, Eldsberga 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt, Eldsberga, 
Dnr 2021-4625 daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt, Eldsberga. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
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Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt, Eldsberga, 
Dnr 2021-4625 daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.     
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TFN § 101 Dnr TFN 2022/00548  

Remiss: Ärende 2021-4590 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter, Dnr 2021-
4590, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.    

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter. Förslaget är nu på 
samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-06-20   11(25) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter, Dnr 2021-
4590, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.  
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TFN § 102 Dnr TFN 2022/00547  

Remiss: Ärende 2022-691 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Tönnersa strandby 
vattentäkt 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Tönnersa vattentäkt, Dnr 2021-691, 
daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.     

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tönnersa vattentäkt. Förslaget är nu på 
samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Tönnersa vattentäkt, Dnr 2021-691, 
daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   
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TFN § 103 Dnr TFN 2022/00545  

Remiss: Ärende 2021-4523 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Spenshults 
vattentäkt 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Spenshults vattentäkt, Dnr 2021-
4523, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.     

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Spenshult vattentäkt. Förslaget är nu på 
samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
 
Ärendets beredning 
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Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstepersoner inom infrastruktur- och 
lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Spenshults vattentäkt, Dnr 2021-
4523, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.    
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TFN § 104 Dnr TFN 2022/00544  

Remiss: Ärende 2021-4586 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Strömsfors 
vattentäkt, Oskarström 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt, Oskarström, 
Dnr 2021-4586, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt, Oskarström. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande senast 2022-06-22. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare för gator inom vattenskyddsområdet. 
Inom området ligger även en del av kommunens markinnehav med både skogs- och 
parkområden samt Oskarströms idrottsplats, för vilka Teknik- och fritidsnämnden 
ansvarar för. Idrottsplatsen är en viktig aktivitetsyta för ortens föreningsliv och bidrar 
till en aktiv fritid. 
 
Förvaltningen bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar förutsättningarna till att 
fortsatt utföra skötsel inom området i stort eller på idrottsplatsen på samma sätt som 
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idag då det inte finns tecken på några förhöjda nitrathalter inom det föreslagna området 
för Strömsfors vattentäkt. Kopplat till skötseln av parkområden önskar nämnden 
informera Miljönämnden om att det i samband med skötseln av vegetationsytor med 
exempelvis perenner och buskar förekommer ytor som mulchas med ett 5-10 cm tjockt 
lager naturgödslad torv för att tillföra gödsel och förbättra jordens struktur, om detta är 
något Miljönämnden anser bör lyftas in under 5.1.4 i förslaget till vattenskyddsområde 
för Strömsfors vattentäkt 
I egenskap av väghållare, önskar nämnden ett förtydligande om att nämnden inte 
ansvarar för att informera och följa upp att föreskrifterna följs i annat fall än då det 
berör den egna verksamheten. 
 
Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Teknik- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande om att samråd måste ske med 
väghållaren inför uppsättande av skyltar liksom ett förtydligande gällande ansvar för 
drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt, Oskarström, 
Dnr 2021-4586, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 105 Dnr TFN 2022/00543  

Remiss: Ärende 2021-4512 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, 
Brännarp 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, Brännarp, Dnr 
2021-4512, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, Brännarp. Förslaget 
är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstepersoner inom infrastruktur- och 
lokalförsörjningsavdelningen samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, Brännarp, Dnr 
2021-4512, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 106 Dnr TFN 2022/00542  

Remiss: Ärende 2022-2034 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, 
Oskarström 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, Oskarström, Dnr 
2022-2034, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, Oskarström. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare på Gamla Nissastigen och Gröna 
vägen som båda berörs av vattenskyddsområdet. Inom området ligger även en del av 
kommunens markinnehav för vilket Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. Nämnden 
bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra eventuella 
åtgärder inom området men önskar, i egenskap av väghållare, ett förtydligande om att 
nämnden inte ansvarar för att informera och följa upp att föreskrifterna följs i annat fall 
än då det berör den egna verksamheten.  
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Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Teknik- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande om att samråd måste ske med 
väghållaren inför uppsättande av skyltar liksom ett förtydligande gällande ansvar för 
drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, Oskarström, Dnr 
2022-2034, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 107 Dnr TFN 2022/00541  

Remiss: Ärende 2021-4746 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby 
vattentäkt, Marbäck 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt, 
Marbäck, Dnr 2021-4746, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt, Marbäck. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden är inte väghållare för bilvägarna 
inom området men däremot väghållare för gång- och cykelbanan, den så kallade 
Banvallsleden. Inom området ligger en del av kommunens markinnehav för vilket 
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. Nämnden bedömer inte att 
skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra eventuella åtgärder inom 
området och har inget att erinra gällande samrådshandlingen utöver att det i dokumentet 
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saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt, 
Marbäck, Dnr 2021-4746, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 108 Dnr TFN 2022/00538  

Remiss: Ärende 2021-4583 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Krönleins 
vattentäkter, Halmstads centralort 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäkt, Halmstads 
centralort, Dnr 2021-4583, 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäkter, Halmstads 
centralort. Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att 
inkomma med yttrande senast 2022-06-22. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare för gator, gång- och cykelvägar, samt 
torgytor inom vattenskyddsområdet. Inom området ligger även en del parkmark för 
vilken Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. 
 
Nämnden bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra 
eventuella åtgärder inom området men önskar, i egenskap av väghållare, ett 
förtydligande om att nämnden inte ansvarar för att informera och följa upp att 
föreskrifterna följs i annat fall än då det berör den egna verksamheten. 
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Kopplat till skötseln av parkområden önskar nämnden informera Miljönämnden om att 
det i samband med skötseln av vegetationsytor med exempelvis perenner och buskar 
förekommer ytor som mulchas med ett 5-10 cm tjockt lager naturgödslad torv för att 
tillföra gödsel och förbättra jordens struktur om detta är något Miljönämnden anser bör 
lyftas in under 5.1.4 i förslaget till vattenskyddsområde för Krönleins vattentäkter. I 
egenskap av väghållare, önskar nämnden ett förtydligande om att nämnden inte ansvarar 
för att informera och följa upp att föreskrifterna följs i annat fall än då det berör den 
egna verksamheten. 
 
Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Skyddsområdet för Krönleins vattentäkter ligger i en stadsmässig miljö med många 
intryck och ofta många trånga gatusektioner. Teknik- och fritidsnämnden önskar därför 
ett förtydligande om att samråd måste ske med väghållaren avseende utformning och 
behov av skyltar inför uppsättande av dessa liksom ett förtydligande gällande ansvar för 
drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstepersoner inom infrastruktur- och 
lokalförsörjningsavdelningen samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäkt, Halmstads 
centralort, Dnr 2021-4583, 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   
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