Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för yt- och grundvattentäkt - Löttorps
vatten- täkt, Borgholms kommun, meddelade av
Länsstyrel- sen i Kalmar län

08FS 1999:87
Utkom från trycket
den 10 december 1999

Länsstyrelsen har genom beslut 1999-12-02 med stöd av
6 § lagen om införande av miljöbalken samt 19 kap 2 §
vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Löttorps vattenförsörjningsanläggning,
Borgholms kommun. Vattenskyddsområdet skall vara det
område som inneslutits av begränsningslinjer enligt
bifogad karta. Området utgörs av en skyddszon för
ytvattentäkten samt en inre och en yttre skyddszon för
grundvattentäkten.
Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att
gälla inom området.
Skyddsföreskrifter
Gemensamma bestämmelser för hela
skyddsområdet

1§

Hantering av petroleumprodukter och andra
kemiska produkter
Hantering av petroleumprodukter för annat än
bostadsfastighets oljeförsörjning får ej ske utan tillstånd
från Miljö- och byggnadsnämnden. Förvaringstankar,
stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade
eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt
snabbt upptäcks och så att risken att
förvaringsanordningarna skadas, t ex genom korrosion, är
obetydlig.
Länsstyrelsens tryckeri, Kalmar
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Andra för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen får ej
lagras eller tillverkas utan tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden. Dessa ämnen får ej heller hanteras på
sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av yteller grundvatten.
Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan
angivna flytande produkter skall det finnas en
varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger
inom skyddsområde för vattentäkt.
Upplysning
För hantering av brandfarliga vätskor gäller
även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1990:5, MS:25.

2§

Kemiska bekämpningsmedel samt dammbindande ämnen
får användas endast i den omfattning som erfordras för
normalt nyttjande av fastigheterna samt för sedvanligt
underhåll av vägar. Spridning skall ske med försiktighet
och så att det ej påverkar yt- och grundvatten.
Upplysning
För spridning av bekämpningsmedel
gäller även
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1997:2

3§

4§

Industriell verksamhet
Etablering av industriell verksamhet erfordrar tillstånd
från Miljö- och byggnadsnämnden.
Avledning av spillvatten samt hantering av avfall
Avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat
avloppsvatten till vattendrag får ej anläggas.
Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och
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kommunalt dagvatten samt avloppsanläggningar för
vatten som använts för kylning får ej anläggas utan
tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta,
inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas
om eller renoveras.
5§

Sopor eller annat avfall får ej uppläggas, deponeras eller
grävas ner.
Jord- och skogsbruk

6§

Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och
dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd
från Miljö- och byggnadsnämnden.
.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel
skall ske med försiktighet och får ej ske i större
omfattning än vad som är normalt med hänsyn till
grödans art.
Upplysning
För lagring och spridning av stallgödsel gäller även
Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1999:79
7§

8§

9§

Upplag av skogsråvara eller skogsavfall får ej ligga mer
än ett år på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas.
Väghållning
Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma
i större omfattning än vad som erfordras för normal drift
av vägar inom området.

Täktverksamhet, schakt- och
anläggningsarbeten
Husbehovstäkt får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden.
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Tillfartsvägar till täktområde skall så långt det är möjligt
vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast ett
skyddande vegetationstäcke återställas. Deponering av
främmande massor får ej ske. Trädrester och avbanade
stubbar inom täkt skall forslas bort från skyddszonen.
Åtgärder skall vidtas för att förhindra oljespill vid
täktverksamhet.
10§ Schaktningsarbeten, t ex i samband med väggbyggen, får
ej ske utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.
Energianläggningar
11§ Anläggning för utvinning av värme ur ytvatten eller mark
(ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme etc) får ej
anordnas utan tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden. Vätskor, som kan skada vattnet vid
utläckage, t ex glykol, får ej användas såsom
värmebärande i slangsystem.
Information
12§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i
enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar
(Naturvårdsverket informerar; utmärkning av
vattenskyddsområde).
Allmänna bestämmelser
13§ Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom
skyddsområdet är skyldig tillse att inträffade händelser
som kan medföra risk för yt- och/eller
grundvattenförorening omedelbart anmäls till tekniska
kontoret, räddningstjänsten eller miljökontoret.
Särskilda bestämmelser för ytvattentäktens
skyddszon
Vattenbruk
14§ Vattenbruk får ej bedrivas utan tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden.
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Jordbruk
15§ Tillfälliga mellanlager av gödsel, rötslam, djururin och
dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras inom ett
avstånd av 50 m från dike, bäck eller sjö.
Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel
får ej ske inom ett avstånd av 50 m från Hornsjön och
kanaler markerade på skyddsområdeskartan utan tillstånd
från Miljö- och byggnadsnämnden. Vid spridning skall
gödsel omgående nerbrukas alternativt att spridning sker i
växande gröda.
Täktverksamhet, schakt- och
anläggningsarbeten
16§ Grus- och sandtäkt, även s k husbehovstäkt, får inte ske
djupare än 2 m över högsta grundvattennivå. Annan
täktverksamhet, t ex täkt av lera eller andra finkorniga
jordar, får ej ske utan tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden.
17§ Maskinella mark- och vattenarbeten i direkt anslutning till
Hornsjön som innebär risk för utläckage av bensin, diesel,
oljor eller andra kemikalier får ej utföras utan tillstånd
från Miljö- och byggnadsnämnden.
18§ Rensningsarbeten i Hornsjön och dess tillflöden som
innebär risk för grumling får ej utföras utan tillstånd från
Miljö- och byggnadsnämnden.
Motorfordonstrafik
19§ Trafik med motorbåtar, vattenscootrar o dyl är förbjuden,
utom när det gäller innehavare av särskild vatten- eller
fiskerätt eller andra avtalade rättigheter.
Körning med motorfordon på is är förbjuden, utom när
det gäller yrkesmässig skogsskötsel.
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Särskilda bestämmelser för yttre skyddszon för
grundvattentäkt
Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten
20§ Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet får endast
ske som s k husbehovs-täkt. Sådan täkt får ej utföras utan
tillstånd från till Miljö- och byggnadsnämnden.
Täkt får ej ske djupare än 2 meter över högsta
grundvattennivå. Den hittills högsta uppmätta
grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Denna
tabell uppdateras regelbundet och finns att tillgå hos
huvudmannen för vattentäkten.
Särskilda bestämmelser för inre skyddszon för
grundvattentäkt
Hantering av petroleumprodukter och andra
kemiska produkter
21§ Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål
än bostadsfastighets och mindre industrifastighets
oljeförsörjning, får inte förekomma.
Andra för yt- och grundvattnet skadliga ämnen, t ex
tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol,
bekämpningsmedel, handelsgödsel, miljöfarliga
kemikalier, dammbindnings- och isupptiningsmedel
(bland annat sulfitlut och vägsalt ), får ej lagras eller
tillverkas.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej
förekomma.
Industriell verksamhet
22§ Industriell verksamhet får ej nyetableras.
Jordbruk
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23§ Hantering av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt
ensilage får ej förekomma.
Väghållning
24§ Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Täktverksamhet, schakt- och
anläggningsarbeten
25§ Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet får ej ske.
Energianläggningar
26§ Anläggning för utvinning av värme ur mark eller
värmelager i grundvatten får ej anordnas.
Övrigt
Ansökan
En ansökan om tillstånd i enlighet med
skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de
uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser. Före
ansökan om tillstånd skall sökanden samråda med
vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.
Miljö- och byggnadsnämndens tillstånd behövs ej för
verksamhet som tillståndsprövas enligt
miljölagstiftningen av annan myndighet.
Villkor och undantag
I de fall Miljö- och byggnadsnämnden 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
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Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av
Miljö- och byggnadsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan
överklagas hos Miljödomstolen.
Tillsyn
Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av
Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt Miljöbalken, bilaga A18.
Ansvar
Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter
kan ställas till ansvar enligt 29 kap § 8 p7 Miljöbalken.
Miljö- och byggnadsnämnden
Med Miljö- och byggnadsnämnden avses den eller de
nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Hantering
Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning,
behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, förstöring, saluförande,
underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
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§).
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Beslutets ikraftträdande
Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 februari
2000.
Länsstyrelsen har 1999-12-07 beslutat att dess tidigare
beslut 1974-05-20, dnr 11.184-2043-72, Kalmar Läns
Allmänna kungörelser B nr 52 1974, ”Fastställande av
skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång för vattenförsörjning för Löttorps samhälle” skall
upphöra att gälla när det 1999-12-02 fattade beslutet
vinner laga kraft.
Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen i Växjö
inom tre veckor från den dag denna författning kom ut
från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen,
391 86 Kalmar.
DAN LÖFVING
Sven Andersson

