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VI PLANERAR FÖR NYTT VATTENSKYDDSOMRÅDE I ÖNNEKÖP 

VÄLKOMMEN PÅ DIALOGMÖTE 

Som vi alla vet är rent och friskt dricksvatten inte en självklarhet, även om det kan kännas så. Faktum 
är att vi ju inte behöver åka långt från Sveriges gränser innan vi 
stöter på odrickbart kranvatten.  

Här i Önneköp har vi ett fint vatten med hög kvalitet och vårt 
grundvattenmagasin är en betydelsefull vattenförekomst för vat-
tenförsörjningen i Önneköp. Och så vill vi att det ska förbli.  

För vattentäkten finns idag ett äldre, inaktuellt vattenskydds-
område från 1971. För att trygga vattenförsörjningen även i 
framtiden behöver såväl skyddsområdets gränser samt skydds-
föreskrifter anpassas och uppdateras efter dagens normer.  

Vi vill nu informera dig om det förslag som finns till nytt skyddsområde med tillhörande skydds-
föreskrifter för Önneköps vattentäkt. Vi vill gärna också ta del av de frågor och synpunkter som du 
kan ha och vi bjuder därför här in till ett dialogmöte. För bästa interaktion kommer dialogmötet ske i 
mingelform med tre olika stationer enligt nedan. Vid varje station kan du fråga, diskutera och komma 
med synpunkter.  

1. Tekniskt underlag, skyddszoner och riskanalys (representanter från konsultbolaget WSP) 

2. Skyddsföreskrifter (representanter från miljökontoret och Mittskåne Vatten) 

3. Formalia runt beslut om vattenskyddsområde (representanter från Länsstyrelsen) 

 
Välkommen på dialogmöte angående förslaget till nytt vattenskyddsområde för Önneköps 
vattentäkt.  

Var:   Önneköps IF Klubbstuga 

När:  Onsdag 15 december kl 17-19.  

 
Tillsammans med denna inbjudan får du: 

• Kort sammanfattning av det tekniska underlag som ligger till grund för förslag till vatten-
skyddsområdet samt vad det innebär för dig i korta drag. 

• Karta med tillrinningsområde och kända riskobjekt  

• Karta med kända brunnar. 

• Karta med förslag på skyddszoner.  

• Förslag på skyddsföreskrifter. 

• Blankett för synpunkter. 

På Mittskåne Vattens hemsida hittar du det fullständiga materialet: 

https://www.mittskanevatten.se/var-verksamhet/miljo-och-kvalitet/vattenskyddsomraden/ 
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Eventuella synpunkter önskas skriftligen på bifogad blankett.  

Vi behöver ha dina synpunkter allra senast 10 januari 2022.  

Det finns tre olika möjligheter att lämna synpunkter:  

1. Skicka blanketten som brev till: 
Mittskåne Vatten 
Höörs kommun 
Box 53 
243 21 Höör 

2. Skanna blanketten och skicka som e-post till: 
miljo@mittskanevatten.se 

3. Lämna blanketten i anknytning till dialogmötet. 

 

Inkomna synpunkter sammanställs av Mittskåne Vatten och ingår i underlaget vid den kommande 
ansökan om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer ge ytterligare möjlighet 
att lämna synpunkter innan de fastställer det slutliga vattenskyddsområdet med tillhörande skydds-
föreskrifter.   

 

Välkommen önskar Mittskåne Vatten! 

mailto:miljo@mittskanevatten.se

