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Förslag till föreskrifter för Kälarnes vattentäkt
Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att skydda vårt viktigaste livsmedel,
dricksvattnet, mot verksamheter som kan påverka grundvattnets kvalitet och uttagskapacitet negativt.
För att uppnå detta krävs det insikt om att naturen och dricksvattnet har ett högt skyddsvärde och att
människans nyttjande och påverkan av naturen förutsätter ett hållbart flergenerationsperspektiv.
Vid en prövning av verksamheter inom skyddsområdet skall verksamheten prövas individuellt mot
vattenskyddsområdets syfte.
Kälarne och Västanedes skyddsområde med tillhörande föreskrifter har sin grund i Miljöbalken och har
utformats enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden och med stöd av
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16.
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Förslag till föreskrifter
§1.

Vattentäktszon
Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavare för vattentäktsverksamhet.

Motiv till föreslagen föreskrift
Uttagsbrunnarna och området i direkt anslutning till dessa är känsligast för påverkan från föroreningar
eller andra störningar. Föreskriften följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16).

§2.

Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär skyddszon
Lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får inte etableras. Lagring av
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor på befintlig lagringsplats kräver tillstånd av
kommunens bygg- och miljönämnd.
Tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i samband med
maskinella arbeten såsom schaktning, skogsavverkning eller liknande kräver tillstånd av kommunens
bygg- och miljönämnd.
All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 50 liter är
förbjuden, med undantag för transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av
den kommunala vattenförsörjningen samt drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner.
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och
läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha
påkörningsskydd.
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt anordnats
för detta ändamål är förbjuden.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor bedöms utgöra en betydande risk för
vattenförsörjningen och bör därför regleras.
Etablering av permanenta lagringsplatser i primär skyddszon är olämpligt med tanke på vattentäktens
sårbarhet.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor gäller i vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd för cisterner eller lösa
behållare som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska. Undantaget är befintliga cisterner och lösa
behållare med tillhörande rörledningar. Genom krav på tillstånd för befintliga lagringsplatser för
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ges tillsynsmyndigheten möjlighet att ställa krav på
relevanta skyddsåtgärder, som exempelvis sekundärt skydd.
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Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon är något lägre än nivån i Naturvårdsverkets
allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden, eftersom befintliga och vissa tillfälliga lagringsplatser
blir tillståndspliktiga och inte förbjudna.
Gällande fordonstvätt är det inte bara avfettningsmedlet i sig som utgör en risk för försämrad
vattenkvalitet utan också de ämnen som fettas av från fordon. Om fordonstvätt med avfettningsmedel
ska bedrivas inom primär skyddszon för en vattentäkt bör det göras på en plats där föroreningarna
förhindras att nå vattentäkten.

Sekundär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än sammanlagt 250 liter,
kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd, med undantag för transport av
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av den kommunala vattenförsörjningen samt
drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner.
Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i mindre mängd än sammanlagt 250
liter får respektive behållare innehålla maximalt 50 liter.
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt anordnats
för detta ändamål är förbjuden

Motiv till föreslagna föreskrifter
Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon bedöms vara i nivå med
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden. Hantering av
petroleumprodukter i mängder över 250 liter bedöms utgöra en beaktansvärd risk för vattentäkten. Med
tillståndsplikt i sekundär skyddszon kan denna hantering regleras och villkor föreskrivas så att
miljöaspekter beaktas och att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Förvaring i mindre behållare om
maximalt 50 liter minskar risken för påverkan.
Om fordonstvätt med avfettningsmedel ska bedrivas inom sekundär skyddszon för en vattentäkt bör det
göras på en plats där föroreningarna förhindras att nå vattentäkten.

§3.

Bekämpningsmedel,växtnäringsämnen och djurhållning
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är genomgående
transport och när det gäller normalt hushållsbruk.
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden.
Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver tillstånd av kommunens
bygg- och miljönämnd.
Djurhållning av en (1) djurenhet eller mer kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd, till den
del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan lagstiftning.
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Motiv till föreslagna föreskrifter
Hantering av kemiska bekämpningsmedel i den primära skyddszonen bedöms utgöra en betydande risk
för vattentäkten. Även mycket små mängder kemiska bekämpningsmedel kan ge en långvarig påverkan
på vattenkvaliteten. Restriktionsnivån är i stort sett i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16), normalt hushållsbruk av bekämpningsmedel är undantaget.
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjudet eftersom det kan
innehålla patogener, läkemedelsrester och närsalter.
Yrkesmässig lagring och spridning av gödsel och växtnäringsämnen är reglerat av Jordbruksverket och rätt
hanterat utgör gödsel och växtnäringsämnen en relativt liten risk i delar av den primära skyddszonen.
Spridning nära vattentäktszonen bör undvikas. Med ett tillståndsförfarande, med tillstånd som kan
omfatta flera odlingssäsonger, kan tillsynsmyndigheten ställa krav och säkerställa att
verksamhetsutövaren är införstådd med påverkansrisken på dricksvattnet.
Tillståndsplikt för djurhållning möjliggör att djurhållningen styrs på ett sätt som bidrar till att minska risken
för påverkan på grundvattnet. Villkor kan behöva ställas på hur t.ex. stallgödsel lagras eller var boskap
utfodras. Foderhäckar och vatten bör undvikas nära vattentäkten eftersom mineraljorden ofta blir
blottlagd där djur uppehåller sig ofta.

Sekundär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Undantaget från tillståndskrav är genomgående transport och när det gäller normalt hushållsbruk.
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver tillstånd av
kommunens bygg- och miljönämnd.
Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver tillstånd av kommunens
bygg- och miljönämnd.
Djurhållning av (3) djurenheter eller mer kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd, till den
del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan lagstiftning.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Även mycket små mängder kemiska bekämpningsmedel kan ge en långvarig påverkan på vattenkvaliteten
och större punktbehandlingar inom vattenskyddsområdet bör undvikas. Tillståndsplikt möjliggör för
tillsynsmyndigheten att ställa höga krav på de verksamhetsutövare som avser att använda
bekämpningsmedel. Restriktionsnivån är i stort sett i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16), normalt hushållsbruk av bekämpningsmedel är undantaget.
Med ett tillståndsförfarande för yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra
växtnäringsämnen kan tillsynsmyndigheten ställa krav och säkerställa att verksamhetsutövaren är
införstådd med påverkansrisken på dricksvattnet. Tillstånd bör kunna omfatta flera odlingssäsonger.
Anmälningsplikt för djurhållning möjliggör att djurhållningen kan styras på ett sätt som bidrar till att
minska risken för påverkan på grundvattnet. Villkor kan behöva ställas på hur t.ex. stallgödsel lagras eller
var boskap utfodras.
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§4.

Avloppsvatten och avloppsanläggningar
Primär skyddszon
Ny avloppsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Ytterligare avloppsanläggningar i den primära skyddszonen bör undvikas eftersom det medför en tydlig
risk för spridning av närsalter och mikrobiell förorening av grundvattnet.

Sekundär skyddszon
Ny avloppsanläggning för hushållsspillvatten kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Motiv till föreslagna föreskrifter
I Bräcke kommun gäller sedan tidigare tillståndsplikt vid anläggande av enskilt avlopp för hushåll. Med ett
tillståndsförfarande får kommunen möjlighet att bedöma vilken typ av avloppslösning som är lämplig och
vilken skyddsnivå som krävs.

§5.

Upplag och deponier
Primär skyddszon
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet om maximalt ett
år är undantaget förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Lagring av
brännved för hushållsbruk är undantaget från förbud och tillståndsplikt.
Vattenbegjutning av upplag är förbjudet.
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Deponering av
avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjuden. Upplag av trädgårdsavfall,
rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet.
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet.
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.
Upplag av vägsalt, saltinblandad sand eller saltinblandat grus är förbjudet.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Påverkan från timmer-, flis-, och spånupplag kan utgöras av utlakning av fenoler som kan spridas till
grundvattnet. För att utlakning av fenoler skall ske från timmer krävs att materialet har lagrats och utsatts
för nederbörd under en längre tid. Kravet på tillstånd för kortvariga upplag möjliggör för myndigheten att
styra upplagen, uppställning av fordon eller så att upplag inte lokaliseras i närhet till vattentäktszonen.
Det är inte timret i sig som är den största risken utan de maskiner som kommer att användas vid
hanteringen av timret. Med tillståndsförfarande kan myndigheten även ställa krav på att flis och spån
förvaras täckt.
Även om sandningssand bara innehåller 2% salt kan den totala saltmängden i ett upplag bli betydande
och utgör en ”onödig” risk för vattentäkten.
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Restriktionsnivån är i stort sett i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16)

Sekundär skyddszon
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet om maximalt ett
år är undantaget förbudet i de fall avverkningen har skett inom skyddsområdet. Upplag med en
varaktighet om maximalt ett år av bark, flis, spån, timmer och liknande med ursprung utanför
vattenskyddsområdet är undantaget förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Lagring av brännved för hushållsbehov är undantaget från förbudet.
Vattenbegjutning av upplag är förbjudet.
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Deponering av
avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjuden. Upplag och mellanlagring av
returträ, trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet.
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.
Upplag av vägsalt är förbjudet. Upplag av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2 %
salt är undantaget från förbudet.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Påverkan från timmer-, flis-, och spånupplag kan utgöras av utlakning av fenoler som kan spridas till
grundvattnet. Kravet på tillstånd för kortvariga upplag av material som har sitt ursprung utanför
vattenskyddsområdet möjliggör för myndigheten att styra lokalisering av upplagen och förelägga om
försiktighetsmått som t.ex. förbud mot bevattning.
Upplag av asfalt och oljegrus och vägsalt kan utgöra risk för spridning av förorening till grundvattnet.

§6.

Vägar, väghållning, terrängkörning
Primär skyddszon
Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av kommunens bygg- och
miljönämnd. Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2% salt är undantaget
tillståndsplikten.
Terrängkörning på barmark kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd, förutom då
terrängkörningen omfattas av restriktioner enligt annan lagstiftning.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Nyanläggning av väg eller järnväg innebär stora risker för påverkan på vattentäkten genom risk för
spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Verksamhetsutövaren ansvarar för att
fastställa vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet
uppnås.
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För att undvika påverkan på vattentäkten från användning av vägsalt krävs tillstånd inom primär
skyddszon.
Terrängkörning kan innebära risk för förorening vid eventuella läckage av exempelvis oljor eller drivmedel.
Vid terrängkörning på barmark kan även skador uppstå på skyddande vegetationsskikt. Enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen får
terrängkörning i normalfallet ske för bland annat yrkesutövning. För att ge tillsynsmyndigheten kännedom
om terrängkörningens omfattning och möjliggöra tillsyn inom vattenskyddsområdet bedöms dock
anmälningsplikt vara en lämplig restriktionsnivå.
Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16) om vattenskyddsområden.

Sekundär skyddszon
Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av kommunens bygg- och
miljönämnd. Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2% salt är undantaget
tillståndsplikten.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Nyanläggning av väg eller järnväg innebär stora risker för påverkan på vattentäkten genom risk för
spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Mot denna bakgrund krävs att
nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Det ligger på verksamhetsutövarens ansvar att fastställa vilka
skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.
För att undvika påverkan på vattentäkten från användning av vägsalt krävs tillstånd inom primär
skyddszon.
Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd
(NFS 2003:16) om vattenskyddsområden.

§7.

Täktverksamhet och andra markarbeten
Primär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd av
kommunens bygg- och miljönämnd.
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjudet.
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning och andra
liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. VA-huvudmannens reparation
och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget tillståndsplikten.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Generellt gäller tillståndsplikt för täkter enligt miljöbalken. Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
är husbehovstäkter anmälningspliktiga enligt nivå C vid ett husbehov av mer än 10000 ton.
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Täkter är en risk för vattentäkten. Mycket små husbehovstäkter kan eventuellt accepteras men föreslås
vara tillståndspliktiga istället för anmälningspliktiga. Detta ger kommunens bygg- och miljönämnd
möjlighet att sätta upp villkor för verksamheten, t.ex. avseende uppställning av fordon, som får ses som
en av de större riskerna för vattenförorening med täktverksamhet.
Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borrning, pålning, spontning och liknande arbeten
innebär en risk för vattentäkten då de kan påverka jordartsförhållandena i området. VA-huvudmannens
undantag från tillståndsplikten vid ledningsarbeten gäller ej vid schaktning under grundvattennivån då
detta utgör vattenverksamhet, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Mindre
grävarbete är undantaget tillståndsplikten då de inte medför en så stor risk. För beskrivning av mindre
grävarbete, se definition i dessa föreskrifter.

Sekundär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd av
kommunens bygg- och miljönämnd.
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjudet.
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning, och andra
liknande arbeten kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. VA-huvudmannens reparation
och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget tillståndsplikten

Motiv till föreslagna föreskrifter
Täkter är en risk för vattentäkten. Vissa täkter kan eventuellt accepteras, därför finns möjlighet att söka
tillstånd för husbehovstäkter, vilket ger möjlighet för Miljöprövningsdelegationen att sätta upp villkor för
verksamheten, t.ex. avseende uppställning av fordon, som får ses som en av större riskerna för
vattenförorening med täktverksamhet.
Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borrning, pålning, spontning och liknande arbeten
innebär en risk för vattentäkten då de kan påverka jordartsförhållandena i området. VA-huvudmannens
undantag från tillståndsplikten vid ledningsarbeten gäller ej vid schaktning under grundvattennivån då
detta utgör vattenverksamhet, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Mindre
grävarbete är undantaget tillståndsplikten då de inte medför en så stor risk. För beskrivning av mindre
grävarbete, se definition i dessa föreskrifter.

§8.

Energianläggningar och anläggningar för utvinning av grundvatten
Primär skyddszon
Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark är förbjuden.
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord är förbjuden. Undantaget från förbudet är ny sådan
anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark samt ny enskild
anläggning för uttag av vatten från berg och jord är förbjuden eftersom det finns risk för läckage av
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köldbärarvätska till grundvattnet, risk för tillförsel av föroreningar eller annan påverkan i samband med
borrning och drift av anläggningen.
Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16) om vattenskyddsområden.

Sekundär skyddszon
Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark kräver tillstånd
av kommunens bygg- och miljönämnd.
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Tillståndsplikt i den sekundära skyddszonen för enskilda anläggningar för utvinning av vatten och nya
energianläggningar ger möjlighet för kommunen att sätta upp villkor. Om en verksamhetsutövare väljer
att söka tillstånd för grundvattenuttag enligt miljöbalkens 11 kapitel ska frågan om den sökta
vattenverksamhetens förenlighet med vattenskyddsområdet prövas i det ärendet, vilket innebär att inget
ytterligare tillstånd behöver sökas av kommunens bygg- och miljönämnd.

§9.

Genomgående transport
Primär skyddszon
Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 323, 729 och Inlandsbanan.

Sekundär skyddszon
Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 323, 729 och Inlandsbanan.

Motiv till föreslagna föreskrifter
Olyckor med farligt gods kan medföra långtgående konsekvenser för vattenförsörjningen, det är därför
olämpligt att fordon med farligt gods trafikerar utanför rekommenderade leder.
Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16) om vattenskyddsområden.
Hantering av farligt gods inom skyddsområdet regleras i andra föreskrifter tillhörande
vattenskyddsområdet.

§10.

Skogsbruk

Primär skyddszon
Skogsavverkning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Markberedning inom skogsbruk
såsom harvning, stubbrytning och andra liknande åtgärder kräver tillstånd av kommunens bygg- och
miljönämnd. Manuell och motormanuell skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget
tillståndsplikten.
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Sekundär skyddszon
Skogsavverkning kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. Markberedning inom skogsbruk
såsom harvning, stubbrytning och andra liknande arbeten kräver anmälan till kommunens bygg- och
miljönämnd. Manuell och motormanuell skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget
anmälningsplikten.

Motiv
Skogsavverkning kan orsaka stora skador på markvegetationen. Skadad markvegetation i områden med
genomsläppliga jordarter kan bidra till att en förorening snabbare kan infiltrera från markytan. Vid ett
tillståndsförfarande får myndigheten möjlighet att i dialog med verksamhetsutövaren förelägga om
försiktighetsåtgärder som att t.ex. föryngringsavverkning eller slutavverkning endast får ske under
vinterförhållanden eller på tjälad mark, eller att markberedning nära brunnsområdet bör undvikas.
Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar ska enligt Skogsvårdslagen (1979:429) anmälas till
Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Föryngringsavverkning omfattar all avverkning utom gallring
och röjning.
Manuell och motormanuell skogsavverkning där man tar ner träd genom glesning medför ingen påverkan
på undervegetationen och är därför undantaget tillståndsplikten. Däremot kan denna typ av avverkning
medföra restriktioner vid terrängkörning, hantering av bränslen eller uppläggning av timmer.

§11.

Övrig verksamhet

Primär skyddszon
Etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken, förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251) och
som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär
risk för förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd
Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedel på
sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet.
Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än kemiska
bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor, som inte redan omfattas av
tillståndsplikt enligt dessa vattenskyddsföreskrifter eller lagstiftning eller annan föreskrift, kräver tillstånd
av kommunens bygg- och miljönämnd. Undantaget från tillståndsplikten är hantering för normalt
hushållsbruk.

Sekundär skyddszon
Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär
risk för förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
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Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedel på
sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet.

Motiv
Miljöfarliga verksamheter regleras även i andra föreskrifter under Miljöbalken. Skyddsföreskrifter föreslås
i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd som ett komplement till de andra föreskrifterna under
miljöbalken. På så sätt bedöms ett fullgott skydd uppnås.
Föreskriften ”Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter…” medför
att t.ex. farligt gods eller liknande inte kan hanteras i skyddsområdet utan tillstånd, vilket t.ex. innebär att
parkering av fordon med farligt gods inte kan ske utan tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Allmänt
Övergångsregler
Befintlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt dessa föreskrifter ska senast två år efter det att
föreskrifterna har vunnit laga kraft lämna in ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter. Ny
tillståndspliktig verksamhet får påbörjas endast om tillstånd erhållits.

Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter. Dispens
får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Länsstyrelsen kan då föreskriva särskilda villkor som behövs för att undvika vattenförorening. Vad en
ansökan om dispens ska innehålla regleras i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken.

Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4§ miljöbalken.
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för
vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av
fastighet. Desamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror
på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.
Talan om ersättning eller inlösen förs i mark- och miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

Definitioner av förekommande begrepp i föreskrifterna
Arbetsfordon: fordon som är avsedda för vid verksamhetsutövning, undantaget är fordon som enbart är
avsedda för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller färre. Arbetsfordon kan vara
traktorer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskin, vält m.m.
Arbetsmaskin: alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller oljor.
Arbetsmaskiner kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m.
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Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av
med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
Avloppsvatten: spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, eller dagvatten.
Befintlig verksamhet: med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller
anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den utformning och
omfattning som verksamheten eller anläggningen då har.
Deponi: plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under längre tid än ett
år.
Djurenheter: med djurenheter avses t.ex. en mjölkko eller en häst, eller 10 får. Djurenhet definieras enligt
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.
Djurhållning: med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur eller
fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Med djurhållning avses sådan djurhållning som regleras i förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Farligt avfall: avfall som det definieras i 3 § avfallsförordningen.
Farligt gods: sådant gods som avses i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
transport av farligt gods på väg och terräng (MSBFS 2011:1). Som farligt gods räknas inte gods som är
avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid, under förutsättning att det hanteras, och
vid transport lastsäkras, så att inte skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.
Fordon: varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.
Förorenade massor: massor från ett område som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt
överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.
Husbehovstäkt: Med en husbehovstäkt menas en täkt (till exempel grus-, sand- eller bergtäkt) som är
avsedd enbart för markägarens husbehov inom den egna fastigheten/brukningsenheten. Materialet som
bryts kan till exempel användas för att underhålla en väg eller bygga om ett hus. Det får inte avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt.
Hushållsbruk: Icke yrkesmässig användning för hushållsändamål.
Hushållsspillvatten: bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten.
Kemiska bekämpningsmedel: en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur,
växter, mikroorganismer eller virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på
egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, och
växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.
Materialtäkt: täkt av berg, torv eller andra jordarter.
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Mindre grävarbete: markarbete av mindre omfattning som sker inom fastighet. Mindre grävarbete kan
vara grävning för fundament för staket, flaggstång eller friggebod, markberedning för garageuppfart,
plattsättning, stubbrytning av enstaka träd som ej ingår i skogsbruk, uppgrävning av block eller liknande.
motormanuell skogsavverkning : avverkning med handhållen motorsåg.
Skogsavverkning: omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och motormanuell röjning där gagnvirke
inte tas ut är inte skogsavverkning
Trakthyggesbruk: skogsbrukssätt som innebär att man fäller och sedan etablerar en ny generation träd
samtidigt i beståndet.
Växtnäringsämnen: naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att höja
växtproduktionen.
Yrkesmässig: såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet
som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av
självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att
något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes
huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.
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