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anna.fjaestad@eskilstuna.se  

  Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

 

Frågor och svar om samråd kring förslag 
grundvattenskydd 2020 Hyndevad Eskilstuna 
 

 

 Jag har fått ett informationsbrev, vad ska jag göra? 
Du behöver inte göra något. Detta brev innehåller endas information 
om att kommunen tänker förnya bestämmelserna kring 
grundvattenskyddsområdet i Hyndevad och att du snart kommer att få 
möjlighet att lämna kommentarer/yttrande om förslaget.  

 

 Jag har nyss varit med på ett samråd om Hyndevad, är detta 
samma samråd? 
Nej, detta samråd är separat och fristående och gäller nya bestämmelser kring 
grundvattenskydd.  
 
Det har tidigare hållits samråd gällande detaljplan. Har du frågor kring 
detaljplanearbetet kontakta Planavdelningen via e-post:  
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se. 
Har du frågor om samråd för gatukostnader/gatukostnadsutredning kontakta 
Fastighet och exploatering via e-post: fastighet-exploatering@eskilstuna.se. 
Har du frågor om vatten- och avlopps-avgifter hittar du information HÄR. 

 

 Vart vänder jag mig som verksamhetsutövare/företagare om jag 
berörs av förslaget till nytt vattenskyddsområdet och vill ha ett 
samrådsmöte?  
Då lämnar du kontaktuppgifter till Eskilstuna direkt så blir du kontaktad 
av ansvarig tjänsteperson. Eskilstuna direkt skickar kontaktuppgifterna 
vidare till grundvattenskydd@eskilstuna.se. 

 
Kontakt till Eskilstuna Direkt: 
Telefon: 016-710 10 00 
E-post: info@eskilstuna.se 
 

 Varför vill kommunen förnya bestämmelserna kring 
grundvattenskyddsområdet Hyndevad? 
Det planerade beslutet är en del i att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen för Eskilstunas invånare. Skyddsområdet ska 
tillgodose säkerheten för vattentäkten, så att kvalitén på dricksvattnet 
förblir god i framtiden. 
 

 Vad är en sakägare? 
Sakägarna är fastighetsägare och verksamhetsutövare/företagare som 
bor eller är verksamma inom planerat grundvattenskyddsområde i 

mailto:sbf-planavdelningen@eskilstuna.se
mailto:fastighet-exploatering@eskilstuna.se
https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/priser/
mailto:grundvattenskydd@eskilstuna.se
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Hyndevad. Dessa sakägare är de enda som kan söka ersättning samt 
överklaga kommunens beslut. 

 

 Vad är ett grundvattenskyddsområde? 
Ett vattenskyddsområde kan utgöras av vattenskydd eller 
grundvattenskydd. Grundvatten är det långvariga magasinet av vatten i 
marken. Ytvatten bidrar till att bilda grundvatten och fylla på 
grundvattenmagasinet. Ett grundvattenskyddsområde är ett 
områdesskydd runt vattentäkten som täcker de områden som försörjer 
vattentäkten med grundvatten. Läs mer om grundvattenskyddsområde 
på Eskilstuna Energi & Miljö: https://www.eem.se/privat/vatten-
avlopp/ditt-vatten/vattenskyddsomrade/ 
 

 Hur kan jag som fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare/företagare påverkas av de nya 
bestämmelserna? 
De flesta som bor och verkar i området påverkas inte i sitt dagliga liv. 
Föreskrifterna för det planerade vattenskyddsområdet innebär sådan 
hänsyn som man förväntas tåla enligt de allmänna hänsynsregler när 
man bor och verkar i ett vattenskyddsområde. Stor delar av området 
omfattas redan av befintligt grundvattenskydd. 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till mark kan få 
inskränkningar i sin pågående markanvändning.  
 
Föreskrifterna framgår i samrådsunderlaget som skickats ut till 
sakägarna. 
 

 Vad är ett sakägarsamråd och vad innebär det?  
Innan Eskilstuna kommun fattar beslut om att upprätta ett nytt 
grundvattenskyddsområde ska kommunen ge de beröra sakägarna i 
området möjlighet att yttra sig om förslaget innan beslut tas. 
 

 Vad innebär att jag har fått ett föreläggande om att yttra mig? 
Det betyder att du har getts möjligheten att yttra dig/komma med 
kommentarer, men du behöver inte göra det. Men det är under den 
angivna tiden som samrådet pågår som du har möjlighet att lämna 
yttranden. Samrådet pågår fram till den 24 juni 2020. 
 

 Jag har fått ett brev som innehåller föreläggande om samråd och 
föreläggande om att inkomma med ersättningsanspråk under 
sakägarsamråd om grundvattenskyddsområde för Hyndevad och 
beslut om kommunens föreläggande (i detta ingår 
Missiv/följebrev, förslag till grundvattenskyddsområde med 
föreskrifter och kommunstyrelsens beslut) vad ska jag göra?  
Du behöver inte göra något. Men vill du yttra dig om kommunens 

https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/ditt-vatten/vattenskyddsomrade/
https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/ditt-vatten/vattenskyddsomrade/
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förslag om förnyade bestämmelser eller om du vill anmäla 
ersättningsanspråk då ska du skicka in det till kommunen. 

 
Läs mer på eskilstuna.se om hur det går till.  
 
 

 Hur kan jag lämna in mina kommentarer/yttrande kring 
kommunens förslag om nytt grundvattenskydd? 
Yttranden ska skickas till kommunstyrelsen via e-post eller brev, senast 
24 juni 2020 (tre månader efter beslutat delgavs).  
 
E-post kommunstyrelse@eskilstuna.se 

 
Eskilstuna kommun 
Kommunstyrelse 
Stadshuset Fristadstorget 
631 86 Eskilstuna 

 
Om du vill lämna muntliga yttranden/kommentarer tar du kontakt 
med Eskilstuna Direkt som tar dina kontaktuppgifter och skickar dem 
till grundvattenskydd@eskilstuna.se. Du blir sedan kontaktad av 
ansvarig tjänsteperson. 

 
Kontakt till Eskilstuna Direkt: 
Telefon: 016-710 10 00 
E-post: info@eskilstuna.se 

 
Läs mer på eskilstuna.se om hur det går till.  

 

 Om jag inte bor inom planerat grundvattenskyddsområde, men 
ändå vill komma med kommentarer/yttrande om kommunens 
förslag på förnyade bestämmelser om grundvattenskyddet vid 
Hyndevad, kan jag göra det då? 
Vem som helst kan välja att lämna yttrande, men kommunen behöver inte ta 
hänsyn till synpunkter från andra än sakägare.  
 

 Hur söker jag ersättning om någon av de nya skyddsföreskrifterna 
om grundvattenskydd avsevärt påverkar min verksamhet? 
Du skickar din ansökan om ersättning till kommunen via brev, senast 24 
juni 2020 (tre månader efter beslutat delgavs). 
 
Läs mer på eskilstuna.se om hur det går till.  
 
Notera att det bara är berörda sakägare som kan söka ersättning. 
 

 Vad händer efter att samrådstiden är slut? 
Då sammanställer kommunen alla inkomna synpunkter och besvarar 

https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/grundvattenskydd-for-hyndevad/pagaende-samrad-om-grundvattenskydd-for-hyndevad.html
mailto:kommunstyrelse@eskilstuna.se
mailto:grundvattenskydd@eskilstuna.se
mailto:info@eskilstuna.se
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/grundvattenskydd-for-hyndevad/pagaende-samrad-om-grundvattenskydd-for-hyndevad.html
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/grundvattenskydd-for-hyndevad/pagaende-samrad-om-grundvattenskydd-for-hyndevad.html
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dem i en samrådredogörelse som ligger till grund för eventuella 
förändringar i förslaget till grundvattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter.  
 

 Hur får jag reda på när kommunen har fattat beslut om förnyade 
bestämmelser om grundvattenskyddområdet Hyndevad? 
Eskilstuna kommun kommer att delge alla sakägare när beslut har fattas 
via kungörelsedelgivning (Ortstidning, hemsida, anslag i stadshuset, post 
och inrikes tidningar) och utskick via brev till sakägare. Kommunen 
kommer också rikta sig till allmänheten med information om beslutet. 
 

 Kan jag överklaga kommunens beslut och hur gör jag då? 
Ja, du kan överklaga beslutet om vattenskyddsområde, men bara om du 
är berörd sakägare. Överklagan ska ställas till kommunstyrelsen i 
Eskilstuna kommun. E-post kommunstyrelse@eskilstuna.se 

 
Eskilstuna kommun 
Kommunstyrelse 
Stadshuset Fristadstorget 
631 86 Eskilstuna 

mailto:kommunstyrelse@eskilstuna.se

