
 

Pressmeddelande 

Skaraborg, 22 januari, 2015 

Regeringen ger Hushållningssällskapet rätt. 

Den 15 januari 2015 beslutade Regeringen att upphäva Tidaholms kommuns beslut om att inrätta 

vattenskyddsområde och gav således Hushållningssällskapet Skaraborg rätt i sitt överklagande. 
Hushållningssällskapet Skaraborg är mycket nöjda med att Regeringen nu har visat att det är viktigt att 

kommunen tar hänsyn till enskildas intressen.   

Hushållningssällskapet i Skaraborg överklagade kommunens beslut om utökat vattenskyddsområde 

eftersom Hushållningssällskapet inte hade fått möjlighet att få sina enskilda intressen beaktade under 
kommunens handläggning. Regeringen gav Hushållningssällskapet rätt och beslutet tydliggör en 

praxis för kommunalt beslutsfattande där de enskilda medborgarnas intressen inte kan förbigås. 

Vidare anger Regeringens beslut att den processen inte kan delegeras till externa konsultbolag utan är 
en angelägenhet för de politiska beslutsfattarna i kommunen. 

”Ett beslut om att inrätta ett nytt skyddsområde får stora praktiska och ekonomiska konsekvenser för 

brukande av jord och skog. Vi är mycket nöjda med att Regeringen nu har visat att det är viktigt att 

kommunen tar hänsyn till enskildas intressen. Vi bedriver själva en fiskodling på fastigheten och är 
oerhört engagerade i att hålla hög vattenkvalité. Vi och kommunen har däremot olika uppfattning om 

hur vattenkvalitén kan säkras. Framöver hoppas vi på en bra dialog med kommunens beslutfattare i 
liknande ärenden.” säger Jonas Rosman Vd på Hushållningssällskapet Skaraborg. 

Hushållningssällskapet Skaraborg äger fastigheten Källefall 1:1. På fastigheten ligger Tidaholm 
kommuns vattentäkt. Tidaholms kommun beslöt både att utöka vattenskyddsområdet och att öka 

restriktioner som innebar försvårat brukande av fastigheten. Hushållningssällskapet överklagade 
beslutet till regeringen efter att ha fått avslag hos Länsstyrelsen och fick rätt. 

Hushållningssällskapet i Skaraborg har haft Christine Andersson, jurist på LRF Konsult som ombud i 
överklagandet till regeringen. 

KONTAKT: 

Jonas Rosman, Vd Hushållningssällskapet Skaraborg  
Tel 070 512 15 04  
jonas.rosman@hushallningssallskapet.se 

 

Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige  

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och 
fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens näringar. 
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