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Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestäm- 
melser för grundvattentäkt - Bergkvara vattentäkt, 
Torsås kommun, meddelade av Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

Länsstyrelsen har genom beslut 1998-12-29 med stöd av 
19 kap 2 § vattenlagen faställt skyddsområde och 
skyddsbestämmelser för Bergkvara grundvattentäkt i 
Torsås kommun. Vattenskyddsområde skall vara det 
område som inneslutits av begränsningslinje enligt 
bifogad karta. Området utgörs av brunnsområden samt en 
skyddszon. 

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att 
gälla inom området. 

Skyddsföreskrifter 

Brunnsområden 
1§ Inom brunnsområden får endast vattentäktsverksamhet 

bedrivas. Områdena skall vara inhägnade. (Gäller ej 
brunn nr B6 och B7) 

 

Skyddszonen 
2§ Petroleumprodukter får ej förvaras, transporteras eller i 

övrigt 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. 
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 Permanent förvaringsplats för petroleumprodukter skall 

vara godkänd av Miljönämnden.  
 

 
 
  

  
 
3§ Lagringsplats för ensilage, växtnäringsämnen eller 

bekämpningsmedel skall vara godkänd av Miljönämnden. 
Vid spridning och annan hantering av kemiska 
bekämpningsmedel och handelsgödsel i närheten av 
vattendrag och brunnsområden skall särskild försiktighet 
iakttas, så att spill eller läckage ej uppkommer som kan 
skada vattentäkten.    

 
 
  
 
 

4§ Permanenta upplag av bark eller timmer får ej 
förekomma. 

 
5§ Anläggning för avloppsvattenbehandling får ej utföras 

utan tillstånd av Miljönämnden. Infiltrationsanläggning 
får ej utföras där avståndet mellan markyta och högsta 
grundvattenyta understiger 2 meter. 

  
 Inom närmare avstånd än 100 meter från uttagsbrunnar 

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

 
6§ Avfall eller förorenade massor får ej lagras, deponeras 

eller grävas ned. 
 

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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7§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske utan 
tillstånd från Miljönämnden. Tillståndsplikten omfattar ej 
sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
miljöskyddslagen. 

 
8§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt 

får ej förekomma. 
 

9§ Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet får ej ske 
till lägre nivå än 1 meter över högsta naturliga 
grundvattennivå.  

 
 Schaktning i samband med vägbyggen eller andra 

anläggningsarbeten får ej ske så att täckande och tätande 
marklager skadas med påföljd att grundvattenmagasinet 
påverkas. Sådana anläggningsarbeten får ej utföras utan 
tillstånd av Miljönämnden. 

 
10§ Markvärmeanläggningar får ej utföras utan tillstånd av 

Miljönämnden. Vätskor som kan skada vattnet vid 
utläckage får ej användas som värmebärare. 

   
11§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i 

enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar 
(Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt 
vid väg). Dessutom skall det vid passage av huvudled 
eller annan större väg som leder in i området finnas 
informationsskylt med texten: ”Skyddat vatten. 
Grundvattentäkt. Vid risk för förorening, kontakta 
räddningstjänsten, tel 112. Torsås kommun”.  

 
 Väg E22 skall vara försedd med erforderligt skydd mot 

vattenförorening i händelse av olycka med transport av 
farligt gods. Skyddsåtgärder i form av täta markskikt och 
diken, avkörnings- och vältningsskydd etc., skall 
utformas i samråd med huvudmannen för vattentäkten. 
Inträffade olyckor, som kan medföra risk för 
vattenförorening, skall omedelbart rapporteras på telefon 
112. 

12§  Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet 
inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som 
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kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart 
anmäls till räddningstjänsten, miljökontoret eller tekniska 
kontoret. 

 
Övrigt 
Ansökan 
En ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifter 
skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar 
och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det 
objekt som ansökan/anmälan avser. 
 
Före ansökan skall sökanden samråda med vattentäktens 
huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan. 
 
Villkor och undantag 
I de fall Miljönämnden lämnar tillstånd eller 
godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden 
föreskriva de villkor som behövs för att skydda 
vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge 
undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl 
föreligger. 
 
Överklagande 
Beslut meddelade av Miljönämnden enligt § 1 kan 
överklagas hos Länsstyrelsen enligt 19 kap § 6 VL. Beslut 
meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol enligt 22 kap § 6 VL. 
 
Tillsyn 
Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av 
Länsstyrelsen enligt 18 kap VL. 
 
Ansvar 
Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter 
kan ställas till ansvar enligt 21 kap § 1 VL. 
 
Miljönämnden 
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Med Miljönämnden avses den eller de nämnder som skall 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter 
I Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor 
(SNFS 1990:5,MS:25) finns bl a särskilda krav inom 
vattenskyddsområde. I 9§ finns krav på anmälan till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden vid hantering av mer än 
250 liter. I 11§ krävs invallning av lagerplatsen vid 
förvaring av mer än 250 l i cistern eller i lösa behållare.   
 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att 
yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom 
skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§). 
 
Beslutets ikraftträdande 
Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 mars 
1999. Detta beslut ersätter Länsstyrelsens beslut 1981-06-
03, dnr 11.184-1658-78. Kalmar Läns författningssamling 
08FS 1981:31. 
 
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 
 
ROLAND ENEFALK 
 
      Sven Andersson 
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