
Grundvatten av 
god kvalitet 

Förslag på nya lokala miljömål 
kopplade till 



Kort intro om utkast till  
nya miljömål 

• Revidering av  
de lokala miljömålen  

• Förslag på nya grundvattenmål 

• Sammanfattning av vad som tas 
upp i relaterade mål om giftfri 
miljö och minskad övergödning 



Översyn av befintliga miljömål  

• Nuvarande mål antogs 2007 

• Under 2013 tog arbetsgrupper fram förslag på 
mål och åtgärder.  

• Inriktning på åtgärder som vi kan vidtas till år 
2018. 

• Politisk behandling och remiss i år. 

 



Grundvatten 
Förslag på övergripande mål 

• Alla verksamheter belägna inom Kristianstads 
kommun ska verka för att behålla grundvattnets 
kvalitet för kommande generationers behov.  

• Grundvattenuttagen ska inte leda till negativ påverkan 
av grundvattnets kvalitet och kvantitet eller på andra 
delar av ekosystemet.  

 - Grundvattentillflödet till ytvatten ska inte minska. 

 - Grundvattenutströmningen ska inte minska så 
  att saltvatten från Hanöbukten tränger in till  
  grundvattenmagasinet.  

 
 



Förslag på delmål - kvalitet  
 
• Kristianstads kommun ska behålla en god kemisk 

status (MKN) i grundvattnet.  

• Alla kommunala dricksvattentäkter ska ha aktuella 
vattenskyddsområden senast år 2018.  

• Inom områden med sårbart grundvatten  
ska särskild hänsyn tas för att skydda grundvattnet 
i samband med prövning av olika verksamheter 
och aktiviteter/händelser.  

 



• Inom områden med sårbart grundvatten ska 
Kristianstads kommun verka för att val av och 
hantering av kemikalier görs på ett säkert 
sätt både bland verksamheter och bland 
privatpersoner. 
 

• Naturgrusavlagringar ska bevaras som 
långsiktigt hållbara grundvattenmagasin och 
som skyddande skikt i områden med sårbart 
grundvatten. 



Förslag delmål - hållbart vattenuttag 

• Grundvattenuttagen ska inte ske i sådan omfattning 
att det påverkar grundvattnets kvalitet. 

• Uttagen av grundvatten ska inte vara större än att det 
finns tillräcklig säkerhetsmarginal för att inte påverka 
naturvärden i vattendrag och våtmarker i samband 
med torka.  

• Det finaste grundvattnet ska i första hand användas till 
dricksvattenförsörjning. 

• Verksamheter ska sträva efter att 
inte använda bättre vattenkvalitet  
än vad som behövs. 



Giftfri miljö 
 
Hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. 

• Dialog, tillsyn och ny teknik ska användas för att både 
minska använd mängd av kemiska 
bekämpningsmedel och preparatens farlighet.  

• Krav på alternativa metoder istället för kemisk 
bekämpning på offentlig mark.  

• Policy för användning av kemisk bekämpning. 

• Informera om ekologisk odling. 

• Kampanj giftfri vardag planeras  
för allmänheten. 

• Förorenade områden 

 



Minskad övergödning 
 
Exempel på mål och åtgärdsområden:  

• Att inventera och åtgärda enskilda avlopp. 

• Utbyggnad av kommunalt avloppsnät enligt VA-
plan. 

• Ökad rådgivning till lantbruk för att minska 
näringsläckage. 

• Ökad och bättre spridning  
av stallgödsel. 

• Satsningar på precisionsodling 



• Rådgivning kopplad till dränering för att få fler att 
använda dräneringsvatten för bevattning 

• Samverkan med markägare för att anlägga 
våtmarker. 

• Mer samverkan med aktörer längs med hela Helgeå. 

 


