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Inledning 

 
Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har prioriterat miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet och delmålet Kvalitetskrav för grundvatten som mycket angeläget. Vid 
projektledningens förfrågan har det av kommunerna också prioriterats så högt att ett projekt 
benämnt Vattenskyddsområden startades.  
 
Flera grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning saknar fastställda skyddsföreskrifter eller har äldre inaktuella föreskrifter 
som behöver uppdateras. Nya vattenskyddsföreskrifter är inte alltid helt tydliga och lätta att 
använda. Innehållet och formuleringarna varierar mellan olika områden trots likartat 
skyddsbehov. 
 
Enligt delmål för Skåne ska grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande 
och framtida vattenförsörjning senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som 
begränsar användning av vattnet.  
 
Detta förslag till skyddsföreskrifter med tillhörande vägledning har tagits fram som ett projekt 
inom ramen för Miljösamverkan Skåne under 2008 och 2009. Följande personer har 
medverkat i projektgruppen: 

 Anna Bryllert, miljöinspektör, Kristianstads kommun 
 Sonja Jones, miljösamordnare, Hörby kommun 
 Malin Åberg, miljöinspektör, Höörs kommun 
 Ingrid Persson, miljöinspektör, Hässleholms kommun 
 Thom Rannemalm, miljöinspektör, Ängelholms kommun 
 Viveca Odebjer/Peter Dahlqvist, vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne 
 Bo Persson, projektledare Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet Skåne 

 
Projektet avses bidra till att relevanta och tydliga vattenskyddsföreskrifter fastställs för de 
områden som är av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning. Skyddsföreskrifter bör 
ha en enhetlig utformning, såvida inte olika skyddsbehov är motiverat. 
 
Det material som har utarbetats inom projektet kan fungera som en hjälpreda för arbetet med 
grundvattenskydd och kompletterar Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 
2003:6. Det finns i rapporten också ett exempel på informationsmaterial till boende och 
verksamma inom ett skyddsområde. 
 
Under arbetes gång har anordnats ett seminarium där ett arbetsmaterial från projektgruppen 
presenterades. I samband med denna presentation, där vissa remissinstanser även medverkade, 
skickades materialet på en bred remiss. Projektgruppen tog därefter ställning till inkomna 
synpunkter och kommentarer varefter materialet bearbetades ytterligare. Remissinstanserna 
fick också ett bemötande av sina respektive synpunkter och besked om vad som hade beaktats 
eller inte. Några av de synpunkter på materialet som har lämnats har inte kunnat beaktas, 
exempelvis några synpunkter från LRF Skåne. Det omarbetade materialet har därefter 
ytterligare bearbetats av projektgruppen och redovisats för styrgruppen för godkännande 
innan materialet nu presenteras.     
 



Projektmaterialet består av en sk mall till skyddsföreskrifter med tillhörande vägledning. 
Syftet med vägledningen är att ge stöd till handläggning av vattenskyddsärenden. Varje 
handläggare och myndighet måste dock göra sina tolkningar och bedömningar utifrån de 
förutsättningar som råder i det aktuella fallet. Före vägledningen till de olika paragraferna i 
skyddsföreskrifterna finns ett allmänt resonemang om syftet samt vikten av riskinventering 
och noggrant förarbete vid framtagande av vattenskyddsföreskrifter. Här tas även upp tillsyn 
och prövning, tillstånd eller förbud samt något om ersättningsfrågor och straffsanktioner. 
 
Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på webbplatsen 
www.miljosamverkanskane.se. Där återfinns också denna rapport såväl som styrgruppens 
projektbeställning och projektbeskrivningen som ligger till grund för arbetet. 
 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet 
Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.  
 





Mall till skyddsföreskrifter
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Miljösamverkan Skåne  

 

Mall till skyddsföreskrifter 

- vattenskyddsområde för allmänna grundvattentäkter 

Inledning 
Dessa föreskrifter är en vidareutveckling av den mall som togs fram inom VA- samverkan 
Skåne Nordost. Arbetet har skett inom ramen för Miljösamverkan Skåne under 2008/2009. 
Följande personer har ingått i projektgruppen: Anna Bryllert (Kristianstads kommun), Sonja 
Jones (Hörby kommun), Malin Åberg (Höörs kommun), Ingrid Persson (Hässleholms 
kommun), Thom Rannemalm (Ängelholms kommun), Viveca Odebjer/Peter Dahlqvist 
(Länsstyrelsen) samt Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) 
 
Föreskrifterna är framtagna med antagandet att vattenuttag sker från en genomsnittstäkt i 
Skåne, d v s en bergborra i sandig morän. Att använda samma föreskrifter inom områden 
med väsentligt skild geologi och skilda grundvattenförhållanden kan leda till att skyddet i 
vissa områden inte blir fullgott eller att man i andra områden har begränsningar som inte är 
motiverade. 
 
Till föreskrifterna hör ett vägledningsmaterial som riktar sig till tillsynsmyndighet och 
huvudman. Syftet med vägledningen är att ge stöd vid handläggning av 
vattenskyddsärenden. Varje enskild handläggare måste dock alltid göra sina egna tolkningar 
och bedömningar.  
 
Till de boende och verksamma i området bör en mer lättläst ”populärversion” tas fram. 
Hässleholms Vatten AB har tagit fram en bra broschyr för ändamålet. 
 

Allmänt 
Skyddsområdet är indelat i X st vattentäktszon, X st primär skyddszon, X st sekundär 
skyddszon samt X st tertiär zon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna 
föreskrifter gäller inom primär och sekundär skyddszon. I tertiär zon föreskrivs inga 
ytterligare restriktioner utöver befintlig lagstiftning. 
 
Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för 
påverkan på vattentäkten på fastigheten XX:XX inte uppstår.  
 
Huvudman för vattentäkten är XXX. 
 
Tillsynsmyndighet är XXX 
 
Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt 
annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.  
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Definitioner i dessa föreskrifter 
De ord som är definierade nedan är markerade med kursiv stil i föreskrifterna. 
 
Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (MB 15 kap 1§) 
 
Arbetsfordon avser ex traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och liknande. 
 
Avloppsledning avser ledning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten. 
 
Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för 
kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs förrän 
viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en 
begravningsplats. 
 
BDT-vatten avser avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 
 
Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än  
100o C enligt 6§ förordningen (1998:1145) om brandfarliga och explosiva varor samt 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:3) om brandfarliga gaser och vätskor.  
 
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion (TNC, 1994). Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som 
avloppsvatten och är därmed miljöfarlig verksamhet  
 
Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterix (*) i bilaga 2 till 
Avfallsförordningen (2001:1063) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper 
som anges i bilaga 3 till samma förordning. 
 
Farligt gods avser gods som består av eller innehåller: 

 explosiva ämnen och föremål 
 gaser 
 brandfarliga vätskor 
 brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiv-

ämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt 
med vatten 

 oxiderande ämnen och organiska peroxider 
 giftiga och smittförande ämnen 
 radioaktiva ämnen 
 frätande ämnen 
 övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra 

stycket 9 SFS (2006:263) lagen om transport av farligt gods 
 
 
Hantering avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, 
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, 
avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning (14 kap 2 § MB)  
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Inert avfall avser avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller 
biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar 
inte på något annat sätt (3 § Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall) 
 
Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller 
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap 2 § MB). 
Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt 
bekämpningsmedel. 
 
MB avser Miljöbalken 
 
Miljöfarlig verksamhet avser: 

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten, 
 
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 
som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön 
genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 
 
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 
som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 
skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning 
eller annat liknande (9 kap 1§ MB). 
 
Primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till 
vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn. Känsliga inströmnings-område 
beaktas även vid identifiering av primär skyddszon. Syftet med den primära skyddszonen är 
att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska 
hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med 
uttagsbrunnen.  
 
Punktbehandling avser t ex: 

 bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk 
 bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda 

metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans 
än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet – t 
ex fickning eller pensling/avstrykning. 
 

Som punktbekämpning räknas dock inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett 
helt hygge, enbart bekämpning på greener inom en golfbana, inte heller kan en 
totalinsats fördelad över flera tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som 
punktbekämpningar (enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3). 

 
Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller 
kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig (enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3). 
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Sekundär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens 
yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. Den sekundära 
zonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet. 
 
Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en 
läckande cistern eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med 
sekundärt skydd. En tät invallning är en annan typ av sekundärt skydd. 
 
Större schaktningsarbeten avser här sänkning av markytan på utstakat område för större 
anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Erforderligt schaktningsarbete i 
samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas ej av tillståndsplikt men 
ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska 
påverkas. 
 
Tertiär skyddszon omfattar markområden som kan påverka vattentäkten negativt i ett 
långtidsperspektiv. Syftet med tertiära zonen är att det är en uppmärksamhetszon i samband 
med planläggning och övrig tillståndsprövning etc.  
 
Vattentäktszon är området runt en eller flera uttagsbrunnar, där endast 
vattentäktsverksamhet får bedrivas. Syftet med vattentäkstzonen är att säkra ett effektivt 
närskydd för vattentäkten.  
 
Växtnäring avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel 
samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från 
betande djur inom vattenskyddsområdet.  
 
 
I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp. 
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Skyddsföreskrifter 

§ 1  Särskilt om vattentäktszon 

Inom vattentäktszonerna får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
Vattentäktszonerna ska vara inhägnade och hållas otillgängliga för obehöriga. 
 

§ 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

Primär skyddszon 

Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i 
maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen.  
 
Från förbudet undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det istället krävs 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 
 

Sekundär skyddszon 

Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och brandfarliga 
vätskor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Med hantering 
avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt 
transporter genom skyddszonen.  
 
Hantering av upp till 250 l petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, 
ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

 

§ 3 Arbetsfordon  

Primär skyddszon  

Uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller 
placerade så att läckage till mark förhindras. 
 
Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap 
upprätthållas. 
Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, 
högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan 
infiltrera marken är förbjudet.  
 

Sekundär skyddszon  

Uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller 
placerade så att läckage till mark förhindras. 
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Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap 
upprätthållas. 
 
Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, 
högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan 
infiltrera marken är förbjudet.  

 

§ 4 Bekämpningsmedel  

Primär skyddszon  

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  
 
Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och 
skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa under förutsättning att 
kommunala nämnden för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd. 
 
Från förbudet undantas även bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som 
tillhandahålles av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 

Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Tillstånd krävs ej för bekämpning som har karaktär av punktbehandling under 
förutsättning att samråd först hålls med kommunala nämnden för miljöfrågor om 
varje sådan åtgärd. Tillstånd krävs ej heller för hastigt påkommen punktsanering 
mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa under 
förutsättning att kommunala nämnden för miljöfrågor snarast underrättas om 
varje sådan åtgärd. 
 
Icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är 
förbjudet. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild 
förteckning. 
 

§5 Växtnäring 

Primär skyddszon  

Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till kommunens nämnd för 
miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt 
förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Lagring av gödsel direkt på mark är förbjudet med undantag för tillfällig lagring, i 
form av stuka i fält, på upp till tre veckor. 
 
Nya samt ändring av befintliga gödselanläggningar kräver anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd 
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eller anmälan enligt förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  
 

Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till kommunens nämnd för 
miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt 
förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
  
Lagring av gödsel direkt på mark är förbjudet med undantag för tillfällig lagring, i 
form av stuka i fält, på upp till tre veckor. 
 
Nya samt ändring av befintliga gödselanläggningar kräver anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd 
eller anmälan enligt förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  
 

§ 6 Upplag av timmer 

Primär skyddszon  

Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 mån är förbjudet.  
 
Upplag som varar mindre än 6 månader kräver tillstånd av kommunens nämnd 
för miljöfrågor. Upplag som är mindre än 500 m3 fub (fast mått under bark) och 
lagras kortare tid än tre månader är undantaget från kravet på tillstånd förutsatt 
att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är 
minst 30 meter 
 
Lagring av GROT (grenar och toppar) i upplag i avvaktan på borttransport 
omfattas inte av kravet på tillstånd. 
 
Bevattning av timmerupplag är förbjudet. 
 
Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive 
tillståndsplikt 
 

Sekundär skyddszon 

Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 mån är förbjudet.  
 
Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbudet.  
 

§ 7 Avledning av avloppsvatten  

Primär skyddszon 

Det är förbjudet att anordna nya enskilda avloppsanläggningar för WC och/eller 
BDT-vatten med grundvattnet som recipient.  
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Nya ledningar för avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 
 
Befintliga avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta och vid behov 
omedelbart läggas om eller renoveras. Bästa möjliga teknik ur täthetssynpunkt 
ska då användas. 

 

§ 8  Hantering av avfall mm 

Primär skyddszon 

Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet. 
 
Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena jordmassor 
och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet. 
Nedgrävning är förbjudet.  

 
Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd 
eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Sekundär skyddszon 

Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet, med 
undantag för snö från vattenskyddsområdets primära skyddszon. 
 
Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena jordmassor 
och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet. 
Nedgrävning är förbjuden.  

  
Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd 
eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

 

§ 9 Miljöfarlig verksamhet  

Primär skyddszon 

Ny miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av grundvatten får inte 
etableras.  

 
Övrig hantering av för grundvatten skadliga ämnen är förbjuden, om 
hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet.  
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Sekundär skyddszon 

För nyetablering av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, som innebär risk 
för förorening av grundvattnet krävs, enligt dessa föreskrifter, tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  

 
Övrig hantering av för grundvatten skadliga ämnen kräver tillstånd, om 
hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet.  

 

§ 10 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

Primär skyddszon 

Nyetablering av täktverksamhet samt uttag av sand och grus för husbehov är 
förbjudet.  
 
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller 
borrningar och liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor.  

Sekundär skyddszon  

Nyetablering av täktverksamhet samt uttag av sand och grus för husbehov är 
förbjudet.  

 
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller 
borrningar och liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor.  

 

§ 11 Energianläggningar och enskilda vattentäkter 

Primär skyddszon 

Ytterligare anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur 
berg och grundvatten är förbjudna. Ytterligare anläggningar för lagring och 
utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 
 
Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd 
för miljöfrågor om ändringen kan påverka grundvattnet. 
 
Att anlägga en borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor. 
 
Borrade brunnar samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska 
avställas, tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 
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Sekundär skyddszon 

Ytterligare anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur 
berg, mark, och grundvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  

 
Att anlägga en borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor.  
 
Borrade brunnar samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska 
avställas, tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

§ 12 Transport av farligt gods 

Primär och sekundär skyddszon 

Genomfartstransport av farligt gods får endast förekomma på järnväg eller av 
Länsstyrelsen rekommenderade vägar. 

 

§ 13 Väghållning  

Primär skyddszon 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.  
 
Spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på tillstånd. 
 

Sekundär skyddszon 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.  
 
Spridning av vägsalt kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken period anmälan avser samt en 
redovisning av var saltet avses spridas, i vilka mängder, samt vilka 
försiktighetsmått som vidtas för att minimera risken för läckage till grundvattnet. 
Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på anmälan. 
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Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 
skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsföreskrifterna 
gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  
 

Övergångsbestämmelser 
Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år 
efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna. 
 
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att 
beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.  

 

Allmänna upplysningar 

Påföljd  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller 
annan olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 
kap 2 § MB. 
 
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för 
förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB.  

Hänsynsregler 

I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för 
att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller 
grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill 
bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada 
vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, 
tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen 
kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. 

Beredskap 

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens 
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. 

Uppsättning av skyltar 

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän 
väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för 
grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för 
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utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (SFS 
1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, 
krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971:948) länsstyrelsens tillstånd. 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grund-
vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom 
om tillbudet enligt 2 kap 1 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska 
göras till kommunens räddningstjänst (tel 112), XX 1 samt vattentäktens huvudman som är 
XX. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om 
skyddsföreskrifterna.  

Ersättning 

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av 
beslut som gäller föreskrifter enligt bl a 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som 
rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock 
inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte 
kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte 
träffas om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning 
eller kräva inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala 
ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på 
vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars 
förlorad. Om berörd fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får 
anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.  

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge 
dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört 
berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt 
föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika 
vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast 
om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

Tillstånd, anmälningar och tillsyn 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor.  
I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska 
anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses 
minst 6 veckor.  
Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening. 
 
Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått. 

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan 
lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen 

                                            
1 Miljöförvaltning, Teknisk förvaltning, Va-beredskap eller motsvarande 
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för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i 
ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.  

Ny lagstiftning 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som 
utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade 
föreskrifter. 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 
prövning enligt annan lagstiftning.  

 

 
 

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till 
skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart 
anmäla detta till 
Räddningstjänsten, telefon XXXXXX eller 112 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon XXXXXX 
Tekniska kontoret/Va-beredskap, telefon XXXXXX 
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Syftet med vägledningen 
Syftet med vägledningen är att ge stöd vid handläggning av vattenskyddsärenden. Varje 
enskild handläggare måste dock alltid göra sina egna tolkningar och bedömningar.  

Syftet med vattenskyddsföreskrifter 
Det huvudsakliga syftet med vattenskyddsföreskrifter är att säkerställa skyddet av 
vattentäkten genom att ange inskränkningar för de som bor och verkar inom 
skyddsområdet. Inskränkningarna för ett vattenskyddsområde ska vara tillräckligt för att 
syftet med skyddet ska uppnås, men får inte gå längre än vad som krävs. Vid behov kan 
även restriktioner införas i den tertiära skyddszonen. Skyddet ska vara både kortsiktigt och 
långsiktigt. 

En skyddsföreskrift kan dock, om det behövs, sträcka sig längre än kraven på allmän 
hänsyn enligt 2 kap MB, men beslutet kan då bli ersättningsgrundande (läs mer under 
rubriken Ersättningsfrågor).  

Föreskrifterna i mallen är framtagna med antagandet att vattenuttag sker från en 
genomsnittstäkt i Skåne, d v s en bergborra i sandig morän. Att använda samma 
föreskrifter inom områden med väsentligt skild geologi och skilda grundvattenförhållanden 
kan leda till att skyddet i vissa områden inte blir fullgott eller att man i andra områden har 
begränsningar som inte är motiverade. 

Framtagande av vattenskyddsföreskrifter 
Innan föreskrifter för ett vattenskyddsområde tas fram krävs en noggrann riskinventering 
där alla reella och potentiella föroreningskällor kartläggs, så att föreskrifterna kan anpassas 
för det specifika vattenskyddsområdet. De geologiska förhållandena avgör i vilken 
omfattning föreskrifterna ska reglera och begränsa olika verksamheter, d v s om det krävs 
förbud, tillstånd, anmälan eller inga restriktioner alls. Det är viktigt att tänka igenom vilka 
typer av hantering som ska omfattas, samma hantering behöver ofta olika grad av 
inskränkningar beroende på om den sker i primär, sekundär eller tertiär skyddszon. Det är 
också viktigt att tänka igenom hur föreskrifterna ska tillämpas redan vid utformningen. Om 
skyddsområdet sträcker sig över mer än en kommun krävs samordning så att föreskrifterna 
tillämpas lika i alla berörda kommuner. 

Som en förberedelse för ansökans prövning är det bra att på ett tidigt stadium informera 
berörda om att ett vattenskyddsområde planeras, lämpligen genom ett informationsmöte. 
Med tidigt stadium menas innan det finns ett färdigt förslag till avgränsning av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. En tidig dialog med berörda bidrar till att öka 
kunskaperna hos alla parter om riskerna med berörda verksamheter, samt om 
konsekvenserna av föreslagna föreskrifter. Det finns även krav på formellt samråd enligt 
förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252). 

1
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Tillsyn och prövning 
Tillsynsansvaret för vattenskyddsområden ligger både på länsstyrelsen och den 
kommunala miljönämnden. Enligt Förordning (SFS 1998:900) om tillsyn enligt 
miljöbalken har Länsstyrelsen tillsynsansvar för vattenskyddsområden där Länsstyrelsen 
har fattat beslut, och den kommunala nämnden för miljöfrågor då kommunen fattat beslut 
om vattenskyddsområde. Länsstyrelsen kan delegera tillsynsansvaret inom ett 
vattenskyddsområde till kommunen. Tillståndsprövningen regleras av föreskriften och görs 
i de allra flesta fall av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

Det handlar alltså om tillsyn med stöd av fastställda föreskrifter. När det gäller enskilda 
verksamheter, till exempel miljöfarlig verksamhet, ändras inte tillsynsansvaret för att det 
ligger inom ett vattenskyddsområde.  

Tillstånd eller förbud?  
Vid tillståndsplikt ska utgångspunkten vara att tillstånd skall ges, dock förenat med villkor 
om försiktighetsåtgärder. Om en verksamhet inte är lämplig (d v s om risken för förorening 
på kort eller lång sikt är för stor trots försiktighetsåtgärder) inom skyddsområdet bör 
förbud istället övervägas. Dispens från förbud ska endast användas i undantagsfall när alla 
andra möjligheter är prövade. Dispens kan inte medges om det strider mot syftet med 
vattenskyddsföreskrifterna.

Tillståndsprövningen gäller endast vattenskyddsintresset. Observera att om en verksamhet 
ska tillståndsprövas enligt 9 kap MB är det en annan prövning än ett tillstånd enligt 
skyddsföreskrifterna. Om ett beslut är fattat både utifrån den generella lagstiftningen som 
till exempel tillstånd för spridning av bekämpningsmedel enligt SNFS 97:2 och
vattenskyddsföreskrifterna måste det framgå i beslutet om tillstånd.   

Ersättningsfrågor
Miljöbalken innehåller i 31 kap 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd 
av vattenskyddsföreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk 
eller där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap 
22§ om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområde. 

Restriktioner som motsvarar vad som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 
MB medför normalt ingen rätt till ersättning. Det är dock oklart i vilken omfattning 
normala vattenskyddsföreskrifter anses motsvara de allmänna hänsynsreglerna eller om de 
anses gå längre. 

Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos miljödomstolen inom ett 
år från det att beslutet om vattenskyddsföreskrifter har vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).
Eventuell ersättning betalas av den i vars intresse vattenskyddsområdet har fastställts, t.ex. 
kommunen.  
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En befintlig verksamhet med tillstånd måste leva upp till de krav 
vattenskyddsföreskrifterna ställer även om det betyder att tillståndet begränsas. Tillståndet 
betyder dock att verksamheten redan har prövats mot 2 kap allmänna hänsynsregler. 
Skyddsföreskrifterna kan då anses gå längre än vad de allmänna hänsynsreglerna kräver 
vilket är förutsättningen för ersättning. 

Nedan följer ett par exempel vad som gäller för hantering av bekämpningsmedel där 
tillstånd har medgivits med stöd av olika lagstiftning: 

 Beslut om förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel som fattas med 
stöd av Naturvårdsverkets föreskrift 14 § SNFS 1997:2 berättigar inte till 
ersättning. I avvägningen inför beslutet ska hänsynsreglerna tillsammans med 
skälighetsregeln tillämpas vilket innebär att kraven på hänsyn ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.  

 Förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel som framgår av 
skyddsföreskrifter enligt 7 kap 22 § MB kan berättiga till ersättning om pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Ersättning lämnas dock inte om 
inskränkningarna följer av sådana begränsningar som ändå ska iakttas p g a de 
allmänna hänsynsreglerna. Tidigare domar som gäller skydd av vatten visar att 
domstolarna lägger gränsen för vad en markägare ska tåla utan ersättning på en 
relativt hög nivå.

Straffsanktioner 
 Att starta en verksamhet utan tillstånd eller anmälan enligt bestämmelserna i 9 kap 

6 § MB 

– otillåten miljöfarlig verksamhet enligt 29 kap 4 § MB. 

 Att starta en verksamhet utan tillstånd eller anmälan enligt skyddsföreskrifter 

– förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB. 

 Att bryta mot villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det beslut om 
godkännande som gäller för verksamheten och som har meddelats med stöd av MB 
eller skyddsföreskrifter

– otillåten miljöfarlig verksamhet enligt 29 kap 4 § MB. 

 Att sprida bekämpningsmedel utan tillstånd enligt 14 § SNFS 1997:2 är inte per 
automatik förenat med sanktionsavgift eller annan påföljd enligt 29 kap MB. Om 
användningen av bekämpningsmedel orsakar en skada eller risk för skada på de 
miljövärden som avses skyddas i ett vattenskyddsområde är det brott mot 
områdesskydd enligt 29 kap 2 § MB. 

 Att sprida bekämpningsmedel utan tillstånd enligt skyddsföreskrifter räknas som 
förseelse mot områdesskydd. 
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Vägledning till paragraferna i skyddsföreskrifterna 
Nedan följer förklaringar och förtydliganden av utformningen av respektive paragraf i 
skyddsföreskriften. Vidare följer också aspekter som tillsynsmyndighet /prövningsmynd-
ighet bör tänka på vid prövning och tillsyn av respektive paragraf.  

§ 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Primär zon

Om skyddsföreskriften 

 Föreskriften följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) så till vida att 
hantering av petroleumprodukter inte ska tillåtas i primär zon annat än för att 
försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja. Att undantaget begränsas till 
uppvärmning är för att få bort farmartankar ur det primära skyddsområdet. 
Anledningen till att en gräns satts vid 50 liter är att normala hushållsmängder då 
inte omfattas av föreskrifterna. Volymer upp till 50 l bör i normalfallet förvaras 
sekundärskyddat.

 Enligt senaste ändringen (NFS 2009:3) av Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor ställs inget krav i efterhand på sekundärt skydd för de cisterner som 
installerats innan ett vattenskyddsområde inrättas. Istället får de cisternerna kortare 
kontrollintervall. Detta p g a att Naturvårdsverket bedömer det som oskäligt att 
befintliga markförlagda cisterner generellt måste grävas upp och att det är bättre att 
bedöma behovet av sekundärt skydd i varje enskilt fall i samband med inrättande av 
skyddsområde. Det är alltså viktigt att inventera markförlagda cisterner samt vid 
behov ställa krav på sekundärt skydd i skyddsföreskrifterna! 

 Förbud kan övervägas för nedgrävda cisterner. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 Generellt bör inga verksamheter som hanterar större mängder än 50 liter 
petroleumprodukter bedrivas i primär zon, men för befintliga verksamheter bör det 
kunna ges dispens om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas. 

 Vid tillståndsgivning för användning av petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning gäller 10 kap NFS 
2003:24. Hänvisning kan ske så länge föreskriften gäller. Om föreskriften upphävs 
kan samma krav ställas genom villkor. Observera att om villkor i tillståndet innebär 
kostnader kan ersättningsanspråk ställas. 

 För inomhuscisterner som är under regelbunden uppsikt behöver i normalfallet ej 
villkor ställas på sekundärskydd i enlighet med 10 kap 3§ NFS 2003:24 förutsatt att 
det ej finns golvbrunn.
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 Mobila tankar i anslutning till entreprenader och dyl, måste placeras utanför primär 
zon och kräver då tillstånd. Vid tillståndsgivning bör typ av behållare, 
uppställningssätt och vilken form av sekundärt skydd som finns beaktas. 

Sekundär zon

Om skyddsföreskriften 

 Föreskriften följer i princip Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) att 
hantering av petroleumprodukter kräver tillstånd. Gränsen 250 liter sattes analogt 
med informationsplikten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. 

 Tillståndskravet för hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter 
och brandfarliga vätskor kan beroende på skyddsbehov ersättas med anmälan 
alternativt ”skriftligt informera tillsynsmyndighet” i enlighet med NFS 2003:24. 
Detta innebär då att det inte nödvändigtvis behöver regleras i skyddsföreskriften. 
Tänk på att anordningar som avses installeras inomhus är undantagna 
informationsplikten. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 Vid tillståndsgivning för användning av petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning gäller 10 kap NFS 
2003:24. Hänvisning kan ske så länge föreskriften gäller. Om föreskriften upphävs 
kan samma krav ställas genom villkor. Observera att om villkor i tillståndet innebär 
kostnader kan ersättningsanspråk ställas. 

 För inomhuscisterner som är under regelbunden uppsikt behöver i normalfallet ej 
villkor ställas på sekundärskydd i enlighet med 10 kap 3§ NFS 2003:24 förutsatt att 
det ej finns golvbrunn.

Övriga upplysningar 
Enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd för hantering 
av brandfarliga gaser och vätskor får man för hushållsbehov endast förvara upp till 100 
liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), 60 liter gasol eller 5 liter acetylen 
annars krävs tillstånd av lokala nämnden för byggfrågor. 

Även mycket låga halter av olja i vatten ger smakproblem för dricksvatten. Olja är 
svårsanerat särskilt i mark och grundvatten, därför bör potentiella föroreningsrisker vara 
inventerade och i varje enskilt fall lämpliga skyddsåtgärder föreskrivas. 



6

§ 3 Arbetsfordon

Primär och sekundär zon

Om skyddsföreskriften  

 Paragrafen har tillkommit utöver de i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:6) för 
att uppnå skydd i händelse av olycka vid yrkesmässigt bruk av fordon. Paragrafen 
reglerar uppställning av arbetsfordon. Med uppställning avses t ex maskiner som 
parkeras efter arbetsdagens slut och nattparkering av tankbilar med farligt gods. 
Mallens skrivning vad det gäller tvätt gör det möjligt för t ex en lantbrukare att 
spola av en lerig traktor eller dylikt med slang och kallvatten. 

 Uppställning av mer än enstaka avställda bilar kan vid behov även regleras. För 
åkeri eller skrotverksamhet gäller formuleringen i 9 § om miljöfarlig verksamhet i 
skyddsföreskrifterna.

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 Saneringsberedskap anpassas till typ av arbetsfordon och kan t ex vara: 

 tillgång till absorptionsmedel, observera att använt absorptionsmedel 
klassas som farligt avfall. 

 länsar

 användande av täta dukar

 annan uppsamlingsmöjlighet (uppsamlingstråg eller t o m en spade 
kan räcka i vissa fall) 

Saneringsberedskapen följs lämpligen upp genom tillsyn vid entreprenader. 

Övriga upplysningar 
Det finns möjligheter att få bort uppställning/parkering inom vattenskyddsområdet genom 
att väghållaren omöjliggör parkering med tankbilar t ex genom att ta bort 
parkeringsplatserna eller göra dem mindre så att parkering försvåras.

§ 4 Bekämpningsmedel 

Primär zon

Om skyddsföreskriften 

 Paragrafen följer i princip Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) med 
förbud att hantera kemiska bekämpningsmedel med vissa skillnader. 

 Tänk på konsekvenserna av ett förbud mot all hantering av bekämpningsmedel!  
Till exempel kan en affär inte ha bekämpningsmedel till försäljning. Överväg 
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möjligheten att begränsa förbudet genom att peka ut den hantering som bedöms 
utgöra en risk.

 Undantaget från förbudet för punktsanering mot ohyra har tagits med från 18 § 
Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av bekämpningsmedel. 
Exempel på sådana åtgärder är bekämpning av getingbo och råttor. 

 En förteckning över de bekämpningsmedel som får användas kan t ex innehålla 
(2009-01-30): Ättiksyra, Pelargonsyra, Järn(II)sulfat-heptahydrat, Fettsyror (C8-
C18), kalciumsalter. Detta är bekämpningsmedel inom klass 3 som innehåller 
ämnen som är naturliga och snabbt nedbrytbara eller inte riskerar att påverka 
vattentäkten negativt.  

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 Med ”snarast underrättas” avses att i så nära anslutning till bekämpningen som 
möjligt ta muntlig eller skriftlig kontakt med kommunens nämnd för miljöfrågor. 
Skulle behovet att punktsanera uppstå en helgdag kan nämnden underrättas 
påföljande vardag (den här upplysningen bör ingå i informationsmaterial till 
allmänheten).  

 Plantering av färdigbehandlade barrplantor likställs med hantering av kemiska 
bekämpningsmedel. 

Sekundär zon

Om skyddsföreskriften

 Paragrafen följer i princip Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) med 
tillstånd att hantera kemiska bekämpningsmedel, dock är förbud infört för icke 
yrkesmässig hantering då detta anses utgöra en större risk. 

 Undantaget från tillståndsplikt för punktbehandling har tagits med från 17 § SNFS 
1997:2. Exempel på sådan åtgärd är bekämpning av enstaka exemplar av 
jättebjörnloka eller enstaka angripna barrplantor.

 Undantaget från tillståndsplikt för punktsanering mot ohyra har tagits med från 18 § 
Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av bekämpningsmedel. 
Exempel på sådana åtgärder är bekämpning av getingbo och råttor. 

 Det krävs redan tillstånd för kemiska bekämpningsmedel enligt Naturvårdsverkets 
föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av bekämpningsmedel, men en överträdelse 
är inte automatiskt förknippad med straffsanktion. Vad gäller tillstånd för hantering 
av bekämpningsmedel rekommenderar Naturvårdsverket att frågan dubbelregleras. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 Av tillståndsbeslutet bör det framgå att tillståndet medges enligt både 
skyddsföreskrifter och SNFS 1997:2. 

 En skillnad mellan tillstånd enligt SNFS 1997:2 och tillstånd enligt 
skyddsföreskrifterna är möjligheten för den sökande att få ersättning för 
försvårande av pågående markanvändning. Om beslutet förenas med villkor som är 
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så långtgående att de går utöver de som kan krävas med stöd av de allmänna 
hänsynsreglerna kan ett beslut enligt skyddsföreskrifterna vara 
ersättningsgrundande.

 Det är en fördel om tillstånd kan medges för hela växtföljden. Detta bör särskilt 
kunna ske om sökanden är ansluten till kontroll- och certifieringssystem (typ IP, 
Sigill).

 Vid tillståndsgivning för kemiska bekämpningsmedel på banvallar bör bekämpning 
ske antingen mekaniskt, med ryggspruta eller genom avstrykning. 

 Att plantera obesprutade barrplantor innebär stor risk att få snytbaggeangrepp med 
stora inkomstbortfall. 80-90% av alla barrplantor som planteras är behandlade. 
Dosen bekämpningsmedel är relativt låg när de är förbehandlade. Det kan vara 
bättre att ge dispens/tillstånd att använda förbehandlade plantor än att tvingas ta 
ställning till besprutning i efterhand. Risken för överdosering/ spill är större vid 
besprutning i efterhand då hanteringen sker inom skyddsområdet.  Vid 
tillståndsgivning kan man skriva in som villkor att ytterligare behandlingar inte är 
tillåtna.  

 Största risken är ofta vid själva påfyllningen och inte vid spridningen. Det är med 
andra ord viktigt att även reglera det i ett tillstånd genom t ex krav på att påfyllning 
och rengöring av spruta ska ske på biobädd eller på tät platta med uppsamling. 

 Samråd i samband med punktbehandling innebär att kontakt ska tas med 
tillsynsmyndigheten innan åtgärden vidtas (den här upplysningen bör ingå i 
informationsmaterial till allmänheten). 

 En förteckning över de bekämpningsmedel som får användas kan t ex innehålla 
(2009-01-30): Ättiksyra, Pelargonsyra, Järn(II)sulfat-heptahydrat, Fettsyror (C8-
C18), kalciumsalter. Detta är bekämpningsmedel inom klass 3 som innehåller 
ämnen som är naturliga och snabbt nedbrytbara eller inte riskerar att påverka 
vattentäkten negativt.  

Övriga upplysningar 
Gällande regler finns i Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel. Den tar upp spridning och annan hantering av kemiska 
bekämpningsmedel samt rengöring av den utrustning som använts. Till föreskriften hör 
också ett allmänt råd (97:3).

Som ett komplement till detta regelverk finns också Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 
2000:7) om vad som gäller inom vattenskyddsområden; ”Tillståndsprövning enligt 14 § 
SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområde”.
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§ 5 Växtnäring 

Primär och sekundär zon

Om skyddsföreskriften

 Paragrafen frångår Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om krav på tillstånd 
för hantering av växtnäring. Motivet till att hantera ärendet som en anmälan är att 
spridning av växtnäring idag sker behovsanpassat. Kostnaden har, i stor utsträckning, 
gjort det självreglerande. Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet att via 
växtodlingsplaner kontrollera att mängden växtnäringsämne som ska spridas inte är 
större än vad som motsvarar grödans behov.  

 Undantaget från förbudet att lagra gödsel direkt på mark, i form av stuka i fält, finns 
med av praktiska skäl för att lantbrukaren ska kunna möta 
nedmyllnings/nedbrukningskravet på 4 timmar.  

 Syftet med anmälningsplikt för nya och ändring av befintliga gödselanläggningar är att 
kommunens nämnd för miljöfrågor ska få kännedom om anläggningarna samt ges en 
möjlighet att reglera t ex placeringen. Anläggningens utformning regleras annars 
detaljerat genom SJVFS 2009:82. Anläggningar som har över 100 djurenheter kräver 
anmälan enligt 9 kap MB. Anmälan omfattar då även gödselanläggningen.

 I stället för anmälan bör förbud övervägas för hantering av växtnäring om jordarten är 
genomsläpplig eller om förhöjda nitrathalter konstaterats. 

 Ett skyddsavstånd till vattentäkten vid spridning av växtnäring kan skrivas in direkt i 
föreskrifterna. Skyddsavståndets storlek beror på platsspecifika förutsättningar, såsom 
vattentäktens utformning, geologi och markytans lutning.  

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 För lantbrukare bör anmälan innehålla redovisning av växtodlingsplan för området 
samt vilka försiktighetsmått som vidtas för att minimera risken för läckage till 
grundvattnet.

 För verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt förordning (SFS 1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det lämpligt att växtodlingsplan samt 
egenkontroll granskas inom den löpande tillsynen. 

 I begreppet ”bästa möjliga teknik” ingår t ex grödval. Något att tänka på vid 
granskning av växtodlingsplanen. 

 För skogsbruket bör anmälan innehålla en analys av vedaskan med avseende på 
tungmetaller, fosfor. Gränsvärde för tungmetaller kan tillämpas enligt förordning (SFS 
1998:944), 20§, om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 
utförsel av kemiska produkter samt Naturvårdverkets föreskrift (SNFS1994:2) om 
skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 

 Det bör vara möjligt att anmäla en flerårig växtföljd. Anmälan ska då göras 6 veckor 
innan första spridningstillfället det första året.  

 Tidpunkt för spridning av olika växtnäringsämne regleras i 25, 26, 26a §§ i Statens 
jordbruksverks föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2009:82) om miljöhänsyn i 
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 Det bör vara möjligt att anmäla en flerårig växtföljd. Anmälan ska då göras 6 
veckor innan första spridningstillfället det första året.  

 Spridning av all växtnäring på all mark är förbjuden under tiden 1 dec- 15 feb 
(SJVFS 2004:62). Ytterligare restriktioner framgår också av denna föreskrift. OBS! 
Förändringar är på väg, remiss var ute (2009-04-27), men vid denna skrifts 
tryckning hade den nya föreskriften ännu inte publicerats. Kommunens nämnd för 
miljöfrågor har möjlighet att ytterligare reglera spridningen i form av 
försiktighetsmått i anmälningsbeslutet. Till exempel kan förbudsperioden utökas 
och fosforgivan kan regleras så att den fördelas på hela växtföljden och inte sprids 
första året.

 Eventuellt kan kraven för handelsgödsel och stallgödsel särskiljas beroende på om 
det är nitrat eller bakteriepåverkan som bedöms utgöra en risk. 

 Uppföljning av växtodlingsplanen görs lämpligen inom ramen för tillsyn. 

Övriga upplysningar 
För jordbruk och djurhållning ska iakttas vad som gäller enligt Statens jordbruksverks 
föreskrift (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring samt 
tillhörande allmänna råd AR 2005:1. 

Utbildning/rådgivning har visat sig ge goda resultat när det gäller att minska 
näringsläckage från åkermark. Dels finns Greppa Näringens rådgivning, dels kan årliga 
informationsträffar anordnas för lantbrukare inom vattenskyddsområdet, där frågor som 
rör användning av både växtnäring och bekämpningsmedel kan tas upp. Träffarna 
anordnas med fördel i samarbete med LRF som har möjlighet att söka projektstöd från t ex 
Länsstyrelsen.

Askåterföring vid skogsbruk kräver anmälan till Skogvårdsstyrelsen. 

§ 6 Upplag av timmer 

Primär zon

Om skyddsföreskriften

 Undantaget från tillståndsplikt för upplag på mindre än 500 m3 fub (=fast mått 
under bark) och som lagras kortare tid än 3 månader kommer från ett yttrande från 
SGU i ett överklagningsärende i fråga om vattenskyddsområde. SGU bedömer att 
risken för påverkan på grundvattnet av mindre tillfälliga upplag bör vara liten 
förutsatt att upplagen inte ligger på öppna grusytor och att de inte bevattnas eller att 
kemiska produkter används.  

 Det inskrivna skyddsavståndet på 30 meter från vattentäkten är samma 
skyddsavstånd som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) vad gäller 
avståndet mellan dricksvattenbrunn och plats för påfyllning och rengöring av 

jordbruket vad avser växtnäring. Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet att 
ytterligare reglera spridningen i form av försiktighetsmått i anmälningsbeslutet. Till 
exempel kan förbudsperioden utökas och fosforgivan kan regleras så att den fördelas 
på hela växtföljden och inte sprids första året.

 Metod för spridning av flytgödsel i växande gröda regleras i 28§ i Statens 
jordbruksverks föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2009:82) om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring. 

 Eventuellt kan kraven för mineraliska gödselmedel och stallgödsel särskiljas beroende 
på om det är nitrat eller bakteriepåverkan som bedöms utgöra en risk. 

 Uppföljning av växtodlingsplanen görs lämpligen inom ramen för tillsyn. 

Övriga upplysningar 
För jordbruk och djurhållning ska iakttas vad som gäller enligt Statens jordbruksverks 
föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2009:82) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring.

Utbildning/rådgivning har visat sig ge goda resultat när det gäller att minska näringsläckage 
från åkermark. Dels finns Greppa Näringens rådgivning, dels kan årliga informationsträffar 
anordnas för lantbrukare inom vattenskyddsområdet, där frågor som rör användning av både 
växtnäring och bekämpningsmedel kan tas upp. Träffarna anordnas med fördel i samarbete 
med LRF som har möjlighet att söka projektstöd från t ex Länsstyrelsen. 

Askåterföring vid skogsbruk kräver anmälan till Skogvårdsstyrelsen. 

§ 6 Upplag av timmer 

Primär zon

Om skyddsföreskriften

 Undantaget från tillståndsplikt för upplag på mindre än 500 m3 fub (=fast mått under 
bark) och som lagras kortare tid än 3 månader kommer från ett yttrande från SGU i ett 
överklagningsärende i fråga om vattenskyddsområde. SGU bedömer att risken för 
påverkan på grundvattnet av mindre tillfälliga upplag bör vara liten förutsatt att 
upplagen inte ligger på öppna grusytor och att de inte bevattnas eller att kemiska 
produkter används.

 Det inskrivna skyddsavståndet på 30 meter från vattentäkten är samma skyddsavstånd 
som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) vad gäller avståndet mellan 
dricksvattenbrunn och plats för påfyllning och rengöring av 
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spridningsutrustning för bekämpningsmedel. Detta anses vara ett lämpligt avstånd 
även för timmerlagring.  

 För att det inte ska råda någon osäkerhet kring tillåtligheten för enskildas förvaring 
av ved och pellets har detta klargjorts i föreskrifterna. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Då ett upplag ska tillståndsprövas bör val av plats regleras och försiktighetsmått för 
att förhindra läckage av framför allt fenoler till grundvattnet föreskrivas. 

Övriga upplysningar 
I övrigt gäller särskilt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 
Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) ska efterlevas.  

Enligt Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är lagring 
över 2000 m3 fub anmälningspliktig verksamhet. 

§ 7 Avledning av avloppsvatten 

Primär zon

Om skyddsföreskriften   

 Föreskriften följer i princip Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) med 
förbud att anordna nya enskilda avloppsanläggningar (infiltrationsanläggningar).

 Paragrafen är särskiljd till bara avloppsvatten. Dagvatten regleras genom 9 § och 
upplag regleras i egen paragraf, 8 §. 

 Ändring av befintliga avloppsanläggningar är inte reglerat i skyddsföreskrifterna. 
Enligt 14 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd fordras det anmälan om avloppsvattnets mängd eller sammansättning 
ändras. Andra typer av ändringar, t ex omläggning av infiltration, likställs med 
nyanläggning och kräver då tillstånd enligt 13 § i samma förordning..  

Att tänka på för tillsynsmyndigheten  

 Avloppsledningar bör undvikas i primär skyddszon, men är att föredra vid t ex 
ersättning av enskilt avlopp.

 Vid tillståndsgivning för nya ledningar bör krav på utförande enligt bästa teknik 
alltid krävas. Ur täthetssynpunkt bör tryckavloppsledningar undvikas och vid 
självfallsledningar bör fogar vara helsvetsade. 

 Krav på att avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta innebär att 
ansvaret för inspektion ligger på ledningsägaren, oberoende om anläggningen är 
privat, kommunal eller statlig. Nya avloppsledningar kan inspekteras med längre 
intervall, medan gamla avloppsledningar bör ses över med kortare intervall. Om det 
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på sannolika grunder kan antas finnas brister i anläggningarna, ska inspektion 
omedelbart ske och eventuella brister i tätheten åtgärdas. 

 Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten är vattenskyddsområde ett av kriterierna för bedömningen 
hög skyddsnivå.

 Vid anmälningsärende gällande ändring av befintliga avloppsanläggningar 
föreskrivs försiktighetsmått i enlighet med NFS 2006:7.

 Befintliga anläggningar som inte uppfyller kraven enligt NFS 2006:7 åtgärdas 
lämpligen genom tillsyn och föreläggande om åtgärd.  

 Ett sätt att reglera avledning av dagvatten är att tillämpa 9§ i 
vattenskyddsföreskrifterna om hantering av för grundvattnet skadliga ämnen. 
Dagvatten från t ex tankningsplatser, större parkeringsplatser, bark-, flis-, spån- och 
virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring industrier bör endast infiltreras eller 
släppas ut inom skyddsområdet efter godtagbar rening. Vad som är godtagbar 
rening får avgöras från fall till fall utifrån geologiska förhållanden och riskanalys.

Sekundär zon

Om skyddsföreskriften   

 Anordning av nya enskilda avloppsanläggningar kräver alltid tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd varför det inte bedöms som nödvändigt att 
ställa krav på tillstånd genom vattenskyddsföreskrifterna. 

 Ändring av befintliga avloppsanläggningar är inte reglerat i skyddsföreskrifterna. 
Enligt 14 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd fordras det anmälan om avloppsvattnets mängd eller sammansättning 
ändras. Andra typer av ändringar, t ex omläggning av infiltration, likställs med 
nyanläggning och kräver då tillstånd enligt 13 § i samma förordning...  

Att tänka på för tillsynsmyndigheten  

 Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten är vattenskyddsområde ett av kriterierna för bedömningen 
hög skyddsnivå.

 Vid tillståndsprövning enligt 13§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ska särskild hänsyn tas med avseende på 
vattenskyddsföreskrifterna och en bedömning måste göras av de stegvisa 
konsekvenserna av flera anläggningar i vattenskyddsområdet.  

 Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten anger minst två månaders transporttid från infiltrationsstället till 
vattentäkt. Naturvårdsverkets riktlinjer för avgränsning av primär skyddszon i 
vattenskyddsområdet är 100 dygn, d v s drygt 3 månader. I sekundär zon finns det 
alltså marginal för infiltrationsanläggningar. Tänk på att i äldre vattenskydds-
område kanske avgränsningen av primär (inre) skyddszon bara är två månader eller 
mindre.
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 Ett sätt att reglera avledning av dagvatten är att tillämpa 9§ i 
vattenskyddsföreskrifterna om hantering av för grundvattnet skadliga ämnen. 
Dagvatten från t ex tankningsplatser, större parkeringsplatser, bark-, flis-, spån- och 
virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring industrier bör endast infiltreras eller 
släppas ut inom skyddsområdet efter godtagbar rening. Vad som är godtagbar 
rening får avgöras från fall till fall utifrån geologiska förhållanden och riskanalys.

Övriga upplysningar 
Primär zon bör om möjligt (skäligt) göras till verksamhetsområde, d v s ansluta befintliga 
hushåll till kommunalt avloppsnät.

§ 8 Hantering av avfall mm 

Primär och sekundär zon

Om skyddsföreskriften   

 Hantering av avfall har blivit en egen paragraf jämfört med Naturvårdsverkets 
allmänna råd (NFS 2003:6) för att göra skyddsföreskrifterna lite tydligare och mer 
lättlästa.  

 Förbudet för avfallsupplag som Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) 
rekommenderar bedöms bara behöva gälla om avfallet förvaras direkt på mark. 
Förvaras avfallet korrekt bedöms risken som liten att vattentäkten förorenas.  

 Anledningen till anmälningsplikten för förvaring av farligt avfall är att 
tillsynsmyndigheten ska ha kännedom om att farligt avfall utöver normala 
hushållsmängder hanteras inom vattenskyddsområdet.

 Nedgrävning kan redan vara reglerat i den lokala renhållningsordningen. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten 

 Avfall ska i möjligaste mån begränsas inom skyddsområdet. Alla former av avfall, 
förutom inert avfall, innehåller mer eller mindre mängder föroreningar som kan 
lakas ut i marken och påverka grundvattnet negativt.  

 Beroende på typ av avfall ska förvaring ske på sådant sätt att spridning av 
förorening till grundvattnet förhindras.

 Vid anmälan om farligt avfall kan det föreskrivas om följande försiktighetsmått: 

 Farligt avfall ska i avvaktan på borttransport förvaras under tak på en 
hårdgjord yta i ett utrymme som är låst när avfallet lämnas utan uppsyn.  

 Flytande farligt avfall ska dessutom förvaras på ogenomsläpplig, 
invallad yta alternativt förvaras i dubbelmantlade behållare. 
Invallningens uppsamlingsvolym ska motsvara minst den största 
behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym, 
om de samlagras. 



14

Övriga upplysningar 
För kompostering av matavfall krävs anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor 
enligt 38 § avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 

Avfallshanteringen i övrigt ska inom alla delar av skyddsområdet ske enligt den 
kommunala renhållningsordningen. 

§ 9 Miljöfarlig verksamhet 

Primär zon

Om skyddsföreskriften

 Med miljöfarlig verksamhet avses alltid definitionen i 9 kap § 1 MB om inget annat 
anges (d v s även så kallade U-verksamheter). 

 Förbudet gäller ny miljöfarlig verksamhet. Befintlig anmälnings- och 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av 
grundvatten kontrolleras via tillsyn då det ska tillses att alla paragrafer i 
skyddsföreskrifterna är uppfyllda.

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Observera att skyddsföreskrifterna har större rättskraft än tillstånd/anmälan enligt 
24 kap 1 § MB. Om skyddsföreskrifterna inskränker befintligt tillstånd kan dock 
krav på ersättning ställas (se avsnittet om ersättning). 

 Med skadliga ämnen avses t ex impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra 
hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, men kan även vara till synes 
ofarliga ämnen såsom blod eller mjölk. Det är viktigt att exemplifiera skadliga 
ämne i information till de boende och verksamma i vattenskyddsområdet.  

 Observera att det inte är ämnena i sig som är förbjudna utan hanteringen om den 
utgör risk för grundvattnet. Hanteringens tillåtlighet beror på om tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas. 

Sekundär zon

Om skyddsföreskriften
 Det kan övervägas att ta bort kravet på tillstånd för anmälningspliktig miljöfarlig 

verksamhet som innebär risk för förorening av grundvattnet. Vattenskyddsintresset 
får då behandlas i anmälningsförfarandet. Det är bra om det finns möjlighet för 
sökanden att lämna uppgift om verksamheten är belägen inom vattenskyddsområde 
på anmälningsblanketten för att aktivera särskilt fokus kring vattenskydds-
aspekterna.
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Anledningen att frångå Naturvårdsverkets AR om krav på tillstånd för 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet är att tillståndet kan invagga 
verksamhetsutövaren i falsk säkerhet eftersom ett tillstånd som meddelats med stöd 
av vattenskyddsföreskrifterna inte omfattas av rättskraftsbestämmelsen i 24 kap 1 § 
MB. Detta innebär att verksamhetsutövaren inte är skyddad mot nya förelägganden 
och förbud med stöd av 26 kap 9 § MB.  

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Tillståndsprövningen enligt vattenskyddsföreskrifterna kan inte anses ersätta den 
prövning som görs i anmälningsärendet vilket omfattar alla aspekter av 
verksamheten som är av betydelse ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. En 
verksamhet som kräver tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna och anmälan 
enligt Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(FMH) måste således både ha tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna och 
anmälas till kommunen enligt bestämmelserna i FMH (källa: Henrik Malmberg, 
jurist Naturvårdsverket, 2008). 

 En viktig skillnad mellan tillstånd och anmälan är att den del av verksamheten som 
är tillståndspliktig inte får påbörjas förrän tillstånd medgivits medan en 
anmälningspliktig verksamhet får starta 6 veckor efter anmälan har gjorts.  

 Med skadliga ämnen avses t ex impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra 
hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, men kan även vara till synes 
ofarliga ämnen såsom blod eller mjölk. Det är viktigt att exemplifiera skadliga 
ämnen i information till de boende och verksamma i vattenskyddsområdet.  

 Observera att det inte är ämnena i sig som är förbjudna utan hanteringen om den 
utgör risk för grundvattnet. Hanteringens tillåtlighet beror på om tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas. 

Övriga upplysningar 
Miljöfarlig verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt beskrivs och regleras 
närmare i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Som ett komplement till skyddsföreskrifternas förbud mot ny miljöfarlig verksamhet bör 
även planbestämmelserna för området utformas så att etablering av miljöfarlig verksamhet 
inte kan ske. 
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§ 10 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbete 

Primär och sekundär skyddszon

Om skyddsföreskriften
 Paragrafen följer Naturvårdsverkets allmänna (NFS 2003:6) råd om förbud för 

täktverksamhet och tillstånd för anläggningsarbete. Förbud har föreskrivits istället 
för tillstånd för husbehovstäkt i både primär och sekundär zon efter 
rekommendation från SGU.  

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Vid tillståndsgivning för anläggningsarbete och schaktning måste t ex risken för att 
penetrera täta lager beaktas.

 Lösa bränsletankar vid anläggningsarbeten regleras i 2 § i skyddsföreskrifterna.

 Krav på att arbetsmaskinerna har saneringsberedskap finns i 3 § i skyddsföre-
skrifterna.

§ 11 Energianläggningar och enskilda vattentäkter

Primär skyddszon

Om skyddsföreskriften

 Anledningen till att energibrunnar och vattenbrunnar särskiljs är att det finns 
alternativ till energiförsörjning, men vatten är en livsnödvändighet. Om det är 
möjligt att ansluta till det kommunala nätet bör det införas förbud för borrade 
vattenbrunnar i den primära zonen. 

 Motiveringen till att jordvärme har undantagits förbudet och istället är 
tillståndspliktigt är att olika akvifärer används för energiuttag och vattenförsörjning 
samt att vid tillbud är inte skadan irreversibel. Jordvärme bör dock ingå i förbudet 
om jordarten är genomsläpplig eller om samma akvifär används för vattenuttag. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Tillstånd för ändring av befintlig värmeanläggning gäller utvändiga förändringar 
där det finns risk för påverkan av grundvattnet. Villkor bör ställas på sekundärt 
skydd för bärarvätska t.ex. ”strumpa” eller återfyllning.   

 Vid all tillståndsprövning beträffande brunnsborrning (både för vatten och energi) 
bör krav ställas på certifierad brunnsborrare. Krav bör också ställas på utförande 
enligt Normbrunn -07 samt krav på skyddsutrustning vid anläggandet.

 Tillstånd för jordvärmeanläggningar regleras eventuellt redan genom lokala 
föreskrifter för hälsoskydd. Det ska framgå av ett beslut om det är prövat enligt 
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både de lokala föreskrifterna och vattenskyddsföreskrifterna. Lokala föreskriften 
prövar endast utifrån hälsoskyddsaspekten. 

 Brunnar för vatten och energi som inte längre är i bruk ska avställas och tätas enligt 
vägledning för Normbrunn -07.  

Sekundär skyddszon

Om skyddsföreskriften

 Paragrafen följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om tillstånd för 
anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, mark och 
grundvatten.

 Om det främst i undantagsfall kan bli aktuellt att medge tillstånd bör förbud också 
inom sekundär skyddszon övervägas. Vid tillståndsprövning måste ett eventuellt 
avslag för t ex energiborra motiveras väl utifrån det enskilda fallet och kanske vara 
utrett mer än vanligt för att myndigheten ska ha grund för avslag.

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Vid all tillståndsprövning beträffande brunnsborrning (både för vatten och energi) 
bör krav ställas på certifierad brunnsborrare. Krav bör också ställas på utförande 
enligt Normbrunn -07. Krav på skyddsutrustning vid anläggandet finns i 3 § i 
skyddsföreskrifterna.

 Tillstånd för energianläggningar regleras eventuellt redan genom lokala föreskrifter 
för hälsoskydd. Det ska framgå av ett beslut om det är prövat enligt både de lokala 
föreskrifterna och vattenskyddsföreskrifterna. Lokala föreskriften prövar endast 
utifrån hälsoskyddsaspekten. 

 Brunnar för vatten och energi som inte längre är i bruk ska avställas och tätas enligt 
vägledning för Normbrunn -07. 

§ 12 Transport av farligt gods 

Primär och sekundär skyddszon

Om skyddsföreskriften

 Skyddsföreskriften följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) om 
genomfartstransport.

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 Vägar och järnväg för transport av farligt gods bör vara utformade så att 
grundvattenföroreningar undviks. En kartläggning av vägnätets lämplighet bör ingå 
i riskinventeringen inför framtagandet av vattenskyddsområdet. Om skyddsåtgärder 



18

behöver vidtas bör frågan hanteras utanför vattenskyddsföreskrifterna genom dialog 
med berörda väghållare.  

 Skyddsåtgärder kan innebära allt ifrån täta diken, vägräcken, reducerad hastighet, 
uppsamlingsmöjligheter mm. 

§ 13 Väghållning

Primär skyddszon

Om skyddsföreskriften

 Skyddsföreskriften följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6). 

 Vad gäller järnvägar bedöms att dessa inte behöver regleras genom skydds-
föreskrifterna. 

 Även beläggningsarbeten kan regleras. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 I ansökan om tillstånd ska ingå uppgifter om vilken period ansökan avser samt en 
redovisning av var saltet avses spridas, i vilka mängder, samt vilka 
försiktighetsmått som vidtas för att minimera risken för läckage till grundvattnet.

 I tillståndsbeslutet kan villkor ställas på att mäta kloridhalten i grundvattnet. Vid 
problem med förhöjd kloridhalt kan krav på täta diken ställas. Det bör även ställas 
villkor på årlig redovisning som ett led i egenkontrollen. I redovisningen bör ingå 
var och i vilka mängder salt har spridits samt eventuellt analysresultat från 
provtagning av kloridhalt. 

Sekundär skyddszon

Om skyddsföreskriften

 Skyddsföreskriften följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:6) med 
förbud för upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt. Däremot har anmälningsplikt 
införts för spridning av vägsalt. Motiveringen till anmälningsplikten är att 
tillsynsmyndigheten ska få kännedom om vart och i vilka mängder vägsalt sprids. 

 Även beläggningsarbeten kan regleras. 

Att tänka på för tillsynsmyndigheten

 I samband med föreläggande om försiktighetsmått i anmälningsbeslutet bör även 
krav ställas på årlig redovisning som ett led i egenkontrollen. I redovisningen bör 
ingå var och i vilka mängder salt har spridits samt eventuellt analysresultat från 
provtagning av kloridhalt. 





Exempel på informationsmaterial till boende  
och verksamma inom ett vattenskyddsområde
Innehållet i detta informationsmaterial får inte användas utan tillstånd av Hässleholms Vatten.



Mellan Hässleholm och Vinslöv, dolt för ögat under många meter mylla och
vilande på urberget sedan urminnes tider ligger en unik resurs bevarad för oss
människor – Ett rent friskt grundvatten.

Rent vatten måste vi vara rädda om. För utan rent vatten – finns inget liv.

Vet du om att du bor i ett vattenskyddsområde?

Ditt
Dricksvatten



Vinslöv

Ignaberga

Yttre Vattenskyddsområde
Inre Vattenskyddsområden

Hässleholm

21

Kommunal Brunn

Lommarp

Vattenskyddsområde
Mellan Hässleholm och Vinslöv finns fem grundvattenbrunnar
som via Hässleholms vattenverk försörjer halva kommunen med
dricksvatten, bl.a. Vinslöv.
Runt vattentäkterna finns ett skyddsområde där särskilda regler gäller för att vattnet inte
ska förorenas av skadliga ämnen, t ex bensin, gödsel eller bekämpningsmedel.

Inom skyddsområdet övervakas miljöfarliga verksamheter extra noga.
Det kan därför t ex vara förbjudet att hantera olja och bensin eller att anlägga jordvärme
inom området. Skulle det ske en olycka inom området, som en vält tankbil eller en
läckande oljetank, måste brandkåren (räddningstjänsten) larmas så att området blir
sanerat.

“Grundvatten av god kvalitet” är ett nationellt
miljömål som Riksdagen har lagt fram.
Grundvattnet skall ge oss alla en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag. Grundvattnets kvalitet får inte
påverkas negativt av mänskliga aktiviteter som
markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel
av föroreningar m.m.



Jordlager

KalkstenUrberg

Vinslöv

Nävlingeåsen

Ignaberga

Vad händer om man spiller en
vätska här?
En deciliter diesel förstör tusentals
liter dricksvatten! Vattnet blir
otjänligt att dricka för lång tid
framöver.

Kristianstadslättens grundvattenmagasin

Grundvatten bildas från nederbörd
som infiltrerar i jordlagren och transporteras vidare
ned till grundvattenmagasinet.

Kommunal brunn
Här hämtas ditt dricksvatten

Hur skyddas ditt dricksvatten?
Bor man inom ett vattenskyddsområde ska man inte
handskas med kemikalier som kan medföra spill på
marken. Det räcker med en droppe olja för att förstöra
tusentals liter vatten. Det gäller därför att vara
särskilt uppmärksam om man t ex reparerar bilen eller
mopeden.

Om ditt grundvatten skulle bli förorenat tar det mycket
lång tid, ofta flera generationer innan det blir rent
igen. Därför är det mycket viktigt att grundvattnet
skyddas mot föroreningar.

Inom skyddsområdet övervakas
miljöfarliga verksamheter extra
noga.

Var rädd om miljön
§ 2 kap miljöbalken
Har du en verksamhet som kan
skada grundvattnet i
skyddsområdet är du skyldig att:
- Skaffa dig tillräcklig kunskap
- Vidta aktuella skyddsåtgärder,
- Tåla ev. begränsningar av
verksamheten
- Iaktta försiktighetsmått som
fordras för att förebygga eller
avhjälpa skada.



Viktigt att tänka på
för dig som bor i skyddsområdet

Egen avloppsanläggning ska vara godkänd
av miljökontoret.

Utsläpp av förorenat dagvatten t ex från
tankningsplats, biltvätt, bark-, flis-, spån- och
virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring
industrier kräver tillstånd av miljökontoret.

Kemiska bekämpningsmedel

Icke yrkesmässig användning av
kemiska bekämpningsmedel är förbjudet.
Kontakta en professionell firma om du har
problem med skadedjur eller ogräs.

Yrkesmässig hantering av kemiska
bekämpningsmedel kräver tillstånd av
miljökontoret.

- Schaktningsarbeten djupare än 1
meter
- Tillförsel av främmande massor
ska anmälas till miljökontoret.
Ditkörda massor får inte innehålla några
föroreningar.

Installera nya underjordiska tankar är
inte tillåtet.
Uppställning av tankbil med vätska som
kan skada grundvattnet är inte tillåtet.
Regelbunden uppställning av fordon
med övrigt farligt gods kräver tillstånd av
miljökontoret.
Om du använder/lagrar bensin och farliga
vätskor utöver vanligt hushållsbehov ska du
anmäla det till miljökontoret.

Bränslen och brandfarliga vätskor

Brunnar som inte används skall fyllas
igen, förses med låst lock eller på annat sätt
göras obrukbara och anmälas till
miljökontoret.

Avledning av förorenat vatten

Markvärmeanläggning (ytjordvärme,
bergvärme, grundvattenvärme) eller värme-/
kyllager i grundvatten kräver tillstånd av
miljökontoret.

BrunnarEnergianläggningar

Schaktningsarbeten

STOP

Trädgårdsgödsel innehåller
nitrat som är skadligt för ditt
dricksvatten. Var sparsam
med gödningsmedel och
gödsla enbart på växande
gröda.

T I P S

T I P S

Förvara inte bränslen eller
b e k ä m p n i n g s m e d e l
utomhus där behållare kan
rosta eller angripas av
gnagare.



www.hassleholmsvatten.se

Var rädd om miljön
§ 2 kap miljöbalken

Har du en verksamhet som kan skada grundvattnet i
skyddsområdet är du skyldig att:
- Skaffa dig tillräcklig kunskap
- Vidta aktuella skyddsåtgärder,
- Tåla ev. begränsningar av verksamheten
- Iaktta försiktighetsmått som fordras för att förebygga eller
avhjälpa skada.

Anmälan om olyckshändelse
Om du är vittne till en olyckshändelse som kan skada
grundvattnet:

Ring Räddningstjänsten Tel. 112

Hässleholms Vatten
Tel. dagtid 0451-26 88 00
Tel. övr. tid 0451- 80 300

Information och tillstånd
Miljökontoret
Tel. 0451-26 83 31
Fax 0451 - 417 63
E-post miljonamnden@hassleholm.se

Hässleholms kommun
Miljökontoret
281 80 Hässleholm





Detta förslag till skyddsföreskrifter med tillhörande vägledning har tagits fram som ett 

projekt inom ramen för Miljösamverkan Skåne under 2008 och 2009. 

Projektet avses bidra till att relevanta och tydliga vattenskyddsföreskrifter fastställs 

för de områden som är av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning. Skydds

föreskrifter bör ha en enhetlig utformning, såvida inte olika skyddsbehov är motiverat. 

 Materialet kan fungera som en hjälpreda för arbetet med grundvattenskydd och komplet

terar Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2003:6. 

Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på webb

platsen www.miljosamverkanskane.se. Där återfinns också denna rapport såväl som styr

gruppens projektbeställning och projektbeskrivningen som ligger till grund för arbetet.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommun

förbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera tillsynen 

inom miljö och hälsoskyddsområdet. 

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13 
Tel 04025 20 00 vx 
Fax 040/04425 22 55 
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne 
Box 13 
264 21 Klippan 
Besöksadress: Storgatan 33  
Tel: 043571 99 00 vx 
Fax: 043571 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner


