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Skyddsområde och skyddsföreskrifter  för 
ytvattentäkt – Hagbyån, Kalmar och Nybro 
kommuner, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar 
län 

Länsstyrelsen har genom beslut 2002-05-06 förklarat mark- och 
vattenområdet vid Hagbyån i Kalmar och Nybro kommuner som 
vattenskyddsområde för ytvattentäkt. Vattenskyddsområdet skall 
vara det område som inneslutits av begränsningslinjer enligt bifogad 
karta (Bilaga 1). Området utgörs av ett intagsområde samt en inre 
och en yttre skyddszon. Inom skyddsområdet skall nedan angivna 
skyddsföreskrifter gälla. 
 

Tillämpade bestämmelser 
I beslutet har bl.a. följande bestämmelser tillämpats: 
• 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808). 
• 27 § punkt 7 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 
• 16 § delgivningslagen (1970:428).  
 

Skyddsföreskrifter 

Definitioner 
Intagsområdet utgörs av råvattenintaget i vattendraget samt 
angränsande markområde på fastigheten Väntorp 5:1.  
 
Den inre skyddszonen utgörs av vattendraget samt en 150 m bred 
remsa på ömse sidor om ån med biflöden från intagspunkten vid 
Väntorp till Runtorp. 
 
Den yttre skyddszonen utgörs av merparten av övrig del av åns 
tillrinningsområde från intagspunkten vid Väntorp till Runtorp samt 
en 100 m bred remsa på ömse sidor av ån med biflöden jämte 
vattendraget från Runtorp till ca 3 km uppströms Krokstorpasjön. 
 
Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den eller de nämnder 
som skall full-göra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande 
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Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun och 
Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun. 
Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning, behandling, 
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed 
jämförliga förfaranden. 
 

Bestämmelser för intagsområdet 
1§ Inom intagsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Området får inhägnas och förses med skyltar med uppgift om 
tillträdesförbud för obehöriga. 

 

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre 
skyddszon 

Hantering av kemiska produkter, petroleumprodukter mm 
2§ För vattnet giftiga och skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, 

tjärprodukter, fenolhaltiga preparat, kemiska bekämpningsmedel, 
växtnäringsämnen etc. får ej hanteras på sådant sätt att risk kan 
uppkomma för förorening av yt- och grundvatten.  

 
 Dammbindnings- och isupptiningsmedel (t. ex. sulfitlut och vägsalt) 

får dessutom endast användas för normalt underhåll av vägar. 
 

Förvaringstankar och liknande, som inte omfattas av krav på 
sekundärt skydd enligt NFS 2000:4, skall vara utrustade och 
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan 
innehållas och så att risken för skador på förvaringsanordningarna 
är obetydlig samt att spill och läckage snabbt kan upptäckas. För 
befintliga tankar skall sådana åtgärder vara vidtagna senast 1 år 
efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 
 
För befintliga förvaringstankar och liknande i den yttre 
skyddszonen får Miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter ansökan, 
besluta att lägre krav ska gälla om risken för påverkan på 
vattenkvaliteten i Hagbyån bedöms som ringa. Minimikravet ska 
dock vara tätt golv utan golvavlopp och med täta golvtrösklar i 
uppställningsutrymmet.     

  

 
 
  
 

 
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 

Upplysning 
För hantering av brandfarliga vätskor gä ller även  
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:4. 
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placeras nära påfyllningsanordningen. Kalmar Vatten och 
Renhållning AB tillhandahåller på begäran sådana skyltar. 
 

 

 
 

 
 

Avledning av spillvatten, dagvatten m.m. 
3§ Utsläpp av avloppsvatten (spillvatten från hushåll o.dyl.), vätska 

från gödselstad, djururin eller ensilagevätska på eller i marken, 
vattendrag eller andra vattenområden får ej ske utan att vattnet 
genomgått erforderlig behandling.  

 
 Ytvatten från förorenade ytor, t. ex. industriområden, vägar, 

parkeringsplatser etc. ska innan utsläpp genomgå erforderlig 
behandling till skydd mot vattenförorening.  

 
Erforderlig behandling innebär att åtgärder vidtas så att omgivande 
grund- och ytvattens kvalitet ej påverkas negativt med avseende på 
möjligheterna att använda vattnet till dricksvattenförsörjning. 
 

Hantering av organiska gödselmedel m.m. 
4§ Spridning av stallgödsel, vätska från gödselstad, djururin, 

ensilagevätska och jämförbara organiska gödselmedel ska ske med 
försiktighet och med givor som är så anpassade att omgivande 
grund- och ytvattens kvalitet ej påverkas negativt med avseende på 
möjligheterna att använda vattnet till dricksvattenförsörjning. 
Spridning får ej ske under tiden 1 december till 28 februari och 
under övrig tid ej heller på vattenmättad, översvämmad, snötäckt 
eller djupt tjälad mark. 

 
5§ Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, ensilagevätska 

och jämförbara organiska gödselmedel ska vara så utformade samt 
skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller 
bräddning, t.ex. vid regn, kan påverka grund- eller ytvatten. 
Förvaringsanläggningar får ej utföras utan tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

  

 
 
  
 
 
 
 

Upplysning 
För spridning av bekämpningsmedel gäller även  
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 

Upplysning 
För spridning och förvaring av gödsel gäller även  
förordningen(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. 
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Avfall och förorenade massor 
6§ Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej 

förekomma. Avfall, förorenade massor, bark o.dyl. får ej heller i 
övrigt hanteras på sådant sätt att det negativt kan påverka 
omgivande grund- och ytvattens kvalitet med avseende på 
möjligheterna att använda vattnet till dricksvattenförsörjning. 

  
Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större 
omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägar inom 
skyddsområdet. 
 

Täktverksamhet 
7§ Ny jord- och bergtäkt, som för närvarande ej omfattas av tillstånd 

enligt 12 kap. miljöbalken, s.k. husbehovstäkt, får ej utföras utan 
tillstånd från länsstyrelsen.  
För pågående täkt gäller, om ej annat framgår av gällande 
täkttillstånd, att schaktning ej får ske till större djup än 1 m över 
högsta grundvattenyta. 
   

Utmärkning av skyddsområdet 
8§ Skyddsområdet skall längs allmänna vägar vara utmärkta i enlighet 

med Naturvårdsverkets rekommendationer. Vattentäktens 
huvudman ansvarar för att erforderlig skyltning av området sker.  

  

Särskilda bestämmelser för inre skyddszon 

Industriell verksamhet 
9§ För etablering av industriell eller liknande verksamhet, som riskerar 

att omgivande grund- och ytvattens kvalitet påverkas negativt med 
avseende på möjligheterna att använda vattnet till 
dricksvattenförsörjning, erfordras tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.   

  

Bevattningspumpar 
10§ Bevattningspumpar drivna med olja, bensin eller andra 

petroleumprodukter får ej användas utan tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 

Hantering av gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel 
m.m. 

11§ Hantering av handelsgödselmedel, stallgödsel och andra organiska 
gödselmedel samt kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma 
inom ett avstånd av 10 m från å- eller dikesstränder. 

 
12§ Hantering av kemiska växtbekämpningsmedel inom tomtmark får ej 

förekomma. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter särskild 
prövning lämna generell dispens för användning av enskilda 
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växtbekämpningsmedel som bedöms inte negativt kunna påverka 
omgivande grund- och ytvattens kvalitet. 

 

Energianläggningar 
13§ Ytvatten-, grundvatten- eller markvärmeanläggningar får ej utföras 

utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Endast av 
nämnden godkända vätskor får användas som värmebärare. 

 
 Befintliga anläggningar får endast användas om de är så utformade 

att de bedöms inte negativt kunna påverka omgivande grund- och 
ytvattens kvalitet. 

 

Motorbåtstrafik 
14§ Motorbåtstrafik på Hagbyån får ej förekomma.  

Övrigt 

Ansökan 
En ansökan om tillstånd eller dispens 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 eller dispens 
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 enlighet med 7 kap. 22 § Miljöbalken meddela dispens från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 
 

Överklagande 
Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 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. 
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Ansvar 
Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas 
till ansvar enligt 29 kap § 8 p7 Miljöbalken. 
 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för 
vattenförorening, ska omedelbart anmälas av markägaren eller av 
den som orsakat händelsen. Anmälan ska göras till 
räddningstjänsten på tel. 112. Räddningstjänsten ska omedelbart 
underrätta det inträffade till miljö- och hälsoskyddsnämnden samt 
till vattentäktens huvudman.   
 

Naturvårdsverkets föreskrifter 
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
(NFS 2000:4) finns bestämmelser vid förvaring av dieselbrännolja, 
eldningsolja, spilloljor m.m. i öppna cisterner. Föreskrifterna 
innehåller ytterligare krav om mer än 250 liter brandfarlig vätska 
hanteras inom vattenskyddsområde.  
 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska 
bekämpnings-medel (SNFS 1997:2) gäller bl.a. att yrkesmässig 
användning av bekämpnings-medel inom skyddsområde för 
vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (14§).  Naturvårdsverkets allmänna råd 
rörande tillstånds-prövning enligt 14 § SNFS 1997:2 finns i NFS 
(2000:7).        
 

Beslutets ikraftträdande 
Länsstyrelsens beslut gäller i enlighet med 7 kap. 22 § Miljöbalken 
omedelbart, även om det överklagas.  
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet,  
inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. 
Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar. 
 
 
STEFAN SVENAEUS 
 
     Sven Andersson 
 

 


