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Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestäm- 
melser för Västerviks ytvattentäkt, meddelade av 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen har genom beslut 1998-08-21 med stöd av 
19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och 
skyddsbestämmelser för Västerviks ytvattentäkt ”Hjorten, 
Vångaren m fl” i Västerviks kommun. 
Vattensskyddsområde skall vara det område som 
inneslutits av begränsningslinjer enligt bifogad karta. 
Området utgörs av en inre och en yttre skyddszon. 

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att 
gälla inom området. 

Bestämmelser för hela skyddsområdet 

1 § För vattnet skadliga ämnen såsom 
petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och 
impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga 
ämnen, dammbindnings- och isupptiningsmedel (t ex 
sulfitlut och vägsalt), bekämpningsmedel etc. får ej 
förvaras, transporteras eller hanteras på sådant sätt 
att risk kan uppkomma för förorening av yt- eller 
grundvatten. Förvaringstankar mm skall vara 
utrustade eller placerade så att hela den lagrade 
volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner 
i marken, att risken för skador på 
förvaringsanordningarna är obetydlig samt att 
läckage och spill snabbt kan upptäckas. 

 

08FS 1998:66 
 

Utkom från trycket 
den 4 september 1998 



08FS 1998:66 
sid b (6) 

 

 Hantering och lagring av petroleumprodukter, för 
annat ändamål än bostadsfastighets oljeförsörjning, 
får ej ske utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Övriga ovan angivna ämnen 
får ej tillverkas eller lagras utan tillstånd av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden.  

 

 
 
  
 
   

 Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan 
angivna flytande produkter skall finnas en 
varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger 
inom skyddsområde för ytvattentäkt. Skylten ska 
placeras nära påfyllningsanordningen. 

 
2§ Etablering av industriell verksamhet, som inte 

omfattas av tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen, 
får ej ske utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 
3§ Anläggning för förvaring av stallgödsel, 

avloppsslam, urin och dylikt samt 
ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillfälliga upplag 
av stallgödsel och avloppsslam får ej anordnas. 

 
4§ Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel och 

växtnäringsämnen i närheten av diken och 
vattendrag skall särskild försiktighet iakttas.    

  

 

Upplysning 
För hantering av brandfarliga vätskor gäller 
även  Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 
1990:5, MS:25. 

Upplysning 
För spridning av bekämpningsmedel gäller 
även       Naturvårdsverkets föreskrifter 
SNFS 1997:2.  
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5§ Utsläpp eller infiltration av avloppsvatten eller 

dagvatten från väg- och gatumark får ej ske utan 
tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara 
täta, inspekteras regelbundet och vid behov 
omedelbart läggas om eller renoveras. 

 
6§ Avfall eller förorenade massor får ej lagras, 

deponeras eller grävas ned. Deponering av snö från 
trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning 
än vad som erfordras för normal drift av vägar. 

 
7§ Upplag för timmer eller bark får ej ligga mer än 1 år 

på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas. Vid 
planläggning av kalavverkning skall samråd ske med 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 
8§ Ytvatten-, grundvatten- eller markvärmeanläggning 

får ej utföras utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Vätskor som kan skada vattnet 
vid utläckage, t ex glykol, får ej användas som 
värmebärare. 

 
9§ Täktverksamhet som ej omfattas av täkttillstånd, s k 

husbehovstäkt, får ej ske utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. För täkt gäller, om ej annat 
framgår av gällande täkttillstånd, att den ej får ske 
djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta. 

 Schaktnings- och fyllningsarbeten samt dikning, 
dikesrensning och andra anläggningsarbeten som ej 
omfattas av tillståndsplikt enligt vattenlagen, får ej 
utföras utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Mindre grävningsarbeten 
inom tomter o dyl får dock utföras.  

 Främmande massor som kan förorena yt- och 
grundvatten får ej användas för utfyllnad eller 
avjämning. 
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10§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara 

skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets 
anvisningar (Naturvårdsverket informerar, 
utmärkning av vattentäkt vid väg). Dessutom skall 
det vid allmänna vägars passage in i området finnas 
informationsskylt med texten:  

 ”Skyddat vatten. Ytvattentäkt. Vid risk för 
förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112. 
Västerviks kommun”.  

  
 Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras på 

telefon 112.  
 

Bestämmelser för inre skyddszonen 
11§ Motorfordon får endast framföras inom vägområden 

samt till/från bostadsfastighet. Motorfordonstrafik 
för jord- och skogsbruksändamål får dock ske. 

 Motorfordonstrafik på sjöis är förbjuden. 
 
12§ På sjöar får båtmotorer större än 5 hk ej användas 

samt transport av mer än 5 liter petroleumprodukter 
ej ske. 

 
13§ Motorfordons- och maskintvätt får endast utföras på 

plats som är godkänd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 
14§ Parkering samt uppställning av motorfordon och 

maskiner får endast ske på plats som är godkänd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 
15§ Innan spridning av dammbindningsmedel och 

vägsalt sker, skall samråd ske med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 
16§ Innan utbyggnad av bostadshus, vägar, va- och 

elledningar, rastplatser, beläggning av vägar sker, 
skall samråd ske med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
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17§ Allmänna vägar skall vara försedda med erforderliga 

anordningar till skydd mot avkörning och skydd mot 
vattenförorening. 

 
18§ Yrkesmässig spridning, hantering och lagring av 

stallgödsel, urin, slam, kemiska bekämpningsmedel 
och handelsgödsel får ej ske. 

 
19§ Vattenbruk, som inte omfattas av tillståndsplikt 

enligt miljöskyddslagen, får ej bedrivas utan tillstånd 
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

20§ Sand-, grus- eller bergtäkt får ej etableras. 
 
21§ Kalavverkning av skog får ej ske. 
 

Allmänna bestämmelser 
22§  Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av 

fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade 
händelser som kan medföra risk för 
grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddskontoret 
eller tekniska kontoret. 

 
23 §  Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen 

medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden 
samt tekniska nämnden skall då höras. Lämnat 
medgivande kan återkallas av länsstyrelsen. 

 
24 §  Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för 

förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i 
vattenlagen. 

 
        Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 

oktober 1998. 
Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Kalmar län 
inom tre veckor från den dag denna författning kom ut 
från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 
391 86 Kalmar. 
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DAN LÖFVING 

                                               Sven Andersson 
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