Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla
vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av
Länsstyrelsen i Kalmar län
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Utkom från trycket
den 8 september 2000

Länsstyrelsen har genom beslut 2000-09-01 med stöd av 6
§ lagen om införande av miljöbalken samt 19 kap 2 §
vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Eriksmåla grundvattentäkt i Emmaboda
kommun. Vattenskyddsområde skall vara det område som
inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta.
Området utgörs av brunnsområde samt en inre och en
yttre skyddszon.
Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att
gälla inom området.
Skyddsföreskrifter
1§

Brunnsområde
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet
bedrivas. Alla brunnar och övriga anordningar vid
vattentäkten skall på lämpligt sätt spärras och/eller
inhägnas samt skyltas med uppgifter om
vattenskyddsområdet.
Gemensamma bestämmelser för inre och yttre
skyddszon

2§

Hantering av petroleumprodukter
Förvaringstankar mm skall vara utrustade eller placerade
så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan
förhindras tränga ner i marken.
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Upplysning
För hantering av brandfarliga vätskor gäller
även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1990:5, MS:25.

3§

4§

Skogsbruk
Permanenta upplag av timmer eller bark får ej förkomma.
För tillfälliga upplag erfordras tillstånd från miljö - och
hälsoskyddsnämnden.
Gödnings- och bekämpningsmedel
Spridning av gödningsmedel och kemiska
bekämpningsmedel får endast förekomma i den
omfattning som erfordras för normalt nyttjande av
fastighet och endast i sådan omfattning att grundvattnet
inte påverkas.
Upplysning
För spridning av bekämpningsmedel
gäller även Naturvårdsverkets
föreskrifter SNFS 1997:2

5§

Avledning av spillvatten samt hantering av avfall
mm
Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta,
inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas
om eller renoveras.
Avfall eller förorenade massor får ej lagras, deponeras
eller grävas ned. Deponering av snö från trafikerade ytor
får ej förekomma.

6§

Täktverksamhet, schakt- och
anläggningsarbeten
Större schaktningsarbeten, t ex i samband med
väggbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten
får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Främmande massor som kan förorena yt- och
grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.
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7§

Information
Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i
enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar
(Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt
vid väg). Dessutom skall vid allmän väg som leder in i
skyddsområdet finnas informationsskylt med texten:
”Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för förorening,
kontakta räddningstjänsten, tel 112. Emmaboda
kommun”.
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras på telefon
112.

8§

Larm vid risk för vattenförorening
Om ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet
får kännedom om att det inträffat en händelse som kan
medföra risk för vattenförorening skall denne omedelbart
anmäla det inträffade till Räddningstjänsten, tel. 112 och
till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Inre skyddszon

9§

Hantering av petroleumprodukter
Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål än
bostadsfastighets eller befintlig industris oljeförsörjning,
får ej förkomma.

Avledning av spillvatten
10§ Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten,
kommunalt dagvatten eller industriellt avloppsvatten får ej
förekomma.
Industriell verksamhet
11§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske.
Väghållning
12§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får ej förekomma. Saltning för dammbindning på
grusvägar får ej ske.
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Täktverksamhet
13§ Ny grus-, sand- eller bergtäkt får ej anläggas. Befintlig
täkt får ej ske djupare än 3 meter över högsta naturliga
grundvattenyta.
Energianläggningar
14§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme,
grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får ej
anläggas.
Transport av farligt gods
15§ Väg för transport av farligt gods skall vara försedd med
anordningar mot vattenförorening i händelse av olycka,
såsom räcken och avledningsanordningar i form av täta
diken med uppsamlingsbrunnar.
Yttre skyddszon
Petroleumprodukter
16§ Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål än
bostadsfastighets eller befintlig industris oljeförsörjning,
får ej förekomma utan tillstånd från miljö - och
hälsoskyddsnämnden.
Avledning av spillvatten samt hantering av avfall
17§ Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten,
kommunalt dagvatten eller industriellt avloppsvatten får ej
utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Industriell verksamhet
18§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske utan
tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Väghållning
19§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får ej förekomma utan tillstånd av miljö - och
hälsoskyddsnämnden.
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Täktverksamhet
20§ Täkt får ej ske djupare än 1 meter över högsta naturliga
grundvattenyta.
Energianläggningar
21§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme,
grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får ej
anläggas utan tillstånd av miljö - och
hälsoskyddsnämnden.
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 hälsoskyddsnämndens tillstånd behövs ej för
verksamhet som tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen
av annan myndighet.
Villkor och undantag
I de fall miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av
miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas hos länsstyrelsen. Beslut meddelade av länsstyrelsen kan
överklagas hos miljödomstolen.
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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 hälsoskyddsnämnden
Med miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 miljöoch 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 16 oktober
2000. Detta beslut ersätter Länsstyrelsen i Kronobergs
beslut 1960-09-15, dnr 687/60, om åtgärder till skydd för
grundvattentäkt, Algutsboda kommun.
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Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen i Växjö
inom tre veckor från den dag denna författning utkom från
trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391
86 Kalmar.
DAN LÖFVING
Sven Andersson

