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SMHI ställer sig positiva till att kommunen inrättar ett vattenskyddsområde i Hunn.  

Vi ser också positivt på planerna att ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan. 

 

SMHI har följande synpunkter på skyddszonernas avgränsning. Områdets 

föreskrifter ingår inte i yttrandet, eftersom de delarna ligger utanför SMHIs 

kompetensområde. 

 

SMHI saknar en närmare beskrivning av hur avgränsningen av zonerna är gjord. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok ska den primära zonen innefatta områden med 

12-timmars rinntid till intaget och den sekundära zonen området med 24-timmars 

rinntid. SMHI rekommenderar att kommunen ser över avgränsningen med tanke 

på följande aspekter: 

 

 Rinntiden borde vara betydligt kortare från vattendragen och sjöarna 

uppströms Magnehultesjön än från det landområde som utgör den 

sekundära zonen. 

 

 Även mindre vattendrag som rinner till Hunn borde ingå i den primära 

zonen om de ligger inom 12-timmars rinntid till intaget. Ett exempel är den 

bäck som rinner ut i Sågviken vid Rejmyre. 

 

 I förslaget täcker den sekundära zonen även områden som inte ingår i 

Hunns tillrinningsområde. 

 

 



  

 
 

 Vatten från de norra delarna av sjön finns inte med i skyddsområdet på 

grund av att vattnet inte strömmar från norra delen till vattenintaget. Vi 

efterlyser dock en undersökning av hur vattnet strömmar vid kraftig 

nordlig vind. 

 

 

 

Tf. Avdelningschef Gunnar Söderström har beslutat i detta ärende som handlagts av 

Anna Eklund och Lena Eriksson Bram. 
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Tf. Chef Avdelning Samhälle och säkerhet   


