Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
registratur.nyland@ntm-centralen.fi

Referens: Kungörelse 18.12.2018
Hangö UUDELY/2948/2017
Raseborg UUDELY/2963/2017
Ingå UUDELY/2950/2017
Sjundeå UUDELY/2965/2017

Klassificering och avgränsning av grundvattenområden
NTM-centralen har 18.12.2018 på nytt lagt ut till påseende förslag för klassificering och
avgränsning för grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. Förslaget var
första gången framlagt 13.8-14.9.2018, men då saknades bl.a. de svenskspråkiga bilagorna.
Tidigare inlämnad (13.8.2018–14.9.2018) tilläggsinformation har beaktats.
Bakgrund
Grundvattensklasserna som tillämpades tidigare har ersatts med nya klasser. Dessa är klass
1 som innebär att det är fråga om ett grundvattenområde som är viktigt för
vattenförsörjningen och klass 2 som omfattar övriga grundvattenområden som lämpar sig
för vattenförsörjning.
Det finns också en ny E-klass som omfattar grundvattenområden vars ytvattensekosystem
eller terrestra ekosystem är direkt beroende av grundvatten. Ekosystem kan bland annat
vara källor, kärr med källsprång och källsjöar. Om grundvattenområden som klassificerats
som hörande till klass 1 eller 2 samtidigt upprätthåller ett ovan nämnt ekosystem får
grundvattenområdena tillägget E (1E eller 2E).
Tidigare klass III-områden kan klassas till klass 1, 2 eller klass E, om området uppfyller
kriterierna eller så klassas området inte längre som ett grundvattenområde.
SLC Nyland önskar ytterligare som tillägg till 19.9.2018 inlämnad respons framföra
följande synpunkter:
Framläggning och inlämning av tilläggsinformation
SLC Nylands krav på att förslaget bör läggas fram till påseende på nytt, då det kompletterats
så att även bilagorna finns på svenska, har beaktats. Det framgår nu även bättre vilka
ändringar som har gjorts med avgränsningar och klassificering.
Förslaget har enbart kungjorts i Registratorskontoret vid NMT-centralen och i kommunerna.
Markägarna och dess föreningar och organisationer har inte informerats eller kontaktats om
dessa förändringar och dess konsekvenser. Vi anser det av yttersta vikt att markägarna, som
ju är de som sköter om dessa värdefulla markområden, informeras om vad förändringarna
betyder för skötseln av området. Markägarna bör även informeras om vilka konsekvenser
förslaget möjligen medför i form av rättsverkningar och begränsningar.
Vi vidhåller att det åtminstone borde ordnas informationstillfällen om förslaget, eftersom
informationen till såväl berörda markägare som kommuner varit bristfällig.
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Klassificering och avgränsning
E-klassificeringen i sig hindrar enligt myndigheterna inte automatiskt vanligt skogsbruk
såsom gallringar och avverkningar, men kan vara ett hinder för t.ex. skogsgödsling och
dikesgrävning. Det sägs att projekt kommer att kräva konsekvensbedömning då det handlar
om ett område i klass E. Det skall göras en bedömning från fall till fall, vilket gör
markägarens position rätt osäker. Det borde klargöras vilka projekt som kommer att
bedömas och vilka parametrar som används i en kommande konsekvensbedömning.
Då ekosystemobjekten enligt annan lagstiftning varit mer avgränsade gäller E-beteckningen
nu hela grundvattenområdet. Hur skall avgränsningarna av ekosystemobjekten göras och
beaktas i praktiken? På många platser verkar avgränsningen av grundvattenområdet inte
vara tillräckligt exakt och inte heller följa terrängens formationer. Speciellt på åkermark kan
detta innebära omotiverade begränsningar och onödig byråkrati då basskiften måste delas i
olika odlingsskiften. Här behövs mera samarbete med lantbruksförvaltningen för att råda
bot på olägenheterna en inexakt utritad gräns medför. Om det finns uppbenbara fel i de
framlagda avgränsningarna bör det vara möjligt att få dem ändrade.

Vi hoppas att våra och markägarnas synpunkter beaktas.

Helsingfors den 31.1.2019
NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND NSP R.F.
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