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Länsstyrelsen har genom beslut 2002-10-25 meddelat nya
skyddsföreskrifter att gälla inom vattenskyddsområdet för
Gårdsryds grundvattentäkt i Nybro och Kalmar
kommuner. Skyddsföreskrifterna, vilka anges nedan,
gäller inom det vattenskyddsområde som är fastställt av
Länsstyrelsen 1989-09-21. Skyddsområdets avgränsning
med skyddszoner framgår av bifogad karta.
Länsstyrelsen beslutar vidare att upphäva
skyddsföreskrifter som meddelats 1989-09-21.

de

Tillämpade bestämmelser
I beslutet har bl.a. följande bestämmelser tillämpats:
• 6 § Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
• 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291)
• 16 § delgivningslagen (1970:428)
Skyddsföreskrifter
Definitioner
Med miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den eller de
nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun och
Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun.
Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
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omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll,
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Brunnsområden
1 § Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet
bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre
skyddszoner
Industriell verksamhet m.m.
2 § Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av
yt- eller grundvatten får inte etableras utan tillstånd från
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Undantag, se under
Övrigt.
Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm
3 § Hantering av petroleumprodukter och flytande kemikalier
får ej ske annat än för användning i befintliga byggnader
eller för jord- och skogsbruksmaskiner för nyttjande
inom fastighetens brukningsenhet. Kemiska produkter får
ej förekomma i större omfattning än vad som är normalt
för enskilt hushåll och fastighetens nyttjande.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc.
skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade
volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i
marken.
Vid varje cistern för förvaring av ovan angivna flytande
produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning
om att cisternen ligger inom skyddsområde för
grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära
påfyllningsanordningen.
Upplysning
För hantering av brandfarliga vätskor gäller
även Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2000:4.
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Hantering av kemiska bekämpningsmedel,
gödningsämnen, djurhållning m.m.
4 § Tillfällig användning av bekämpningsmedel i
viltavskräckande syfte eller i form av punktsanering mot
ohyra och skadedjur som utförs för att undanröja
olägenheter för människors hälsa ska anmälas till miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Upplysning
För spridning av bekämpningsmedel
gäller även
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1997:2
5 § Gödselmedel får ej spridas på tjälad eller snötäckt mark.
Gödselmedel får ej heller spridas närmare vattendrag eller
öppna diken än tio meter och skall i övrigt hanteras så att
det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag eller
öppna diken.
6 § Ny- eller ombyggnad av gödselvårds-, ensilage- eller
rengöringsanläggning med tillhörande utrustning får ej
ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får ej
infiltreras i marken. Förvaringsplats med tillhörande
hanteringsytor för gödsel, urin, ensilage samt plats för
tvättning och rengöring av arbetsredskap och tillhörande
utrustning skall vara täta och försedda med
uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten.
Skogsbruk
7 § Skydds- och hyggesdikning får ej utföras. Vid avverkning
bör en högskärm av träd lämnas för att minska
kväveutlakningen.
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Täktverksamhet
8 § Grus- eller bergtäkter får ej etableras eller utvidgas utöver
redan givna tillstånd. Bestämmelsen gäller även s.k.
husbehovstäkter. Utbrutna täkter skall snarast möjligt
återställas i enlighet med bestämmelserna i gällande
tillstånd.
Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten
får ej användas för utfyllnad eller avjämning.
Väghållning m.m.
9 § Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får ej förekomma.
10 § Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma
inom skyddszonerna om snön härrör från ytor utanför
skyddsområdet.
11 § Allmänna vägar skall vara försedda med skäliga
anordningar till skydd mot avkörning och
vattenförorening till följd av olyckshändelse.
Tillsynsmyndigheten får medge den tid som behövs för att
utföra sådana anordningar.
Avledning av spill- och dagvatten, avfall,
förorenade massor m.m.
12 § Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara
utförda med täta rör och täta fogar samt underhållas så att
funktionen är fullgod.
13 § Utsläpp eller infiltration av förorenat dagvatten som kan
skada vattentäkten får ej ske. Dagvattenledningar skall
vara täta och underhållas så att funktionen är fullgod.
14 § Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall eller
förorenade massor får ej ske.
Energianläggningar
15 § Anläggning för utvinning av värme ur mark, berg, grundeller ytvatten eller för energilagring får ej utföras utan
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ett sådant
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tillstånd får endast medges till en anläggning avsedd för
en- och tvåfamiljsfastigheter.
Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage får ej
användas som värmebärare i slangsystem. Slangsystem
skall markeras tydligt.
Inre skyddszon
Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm
16 § Underjordiska cisterner för förvaring av
petroleumprodukter, flytande kemikalier m.m. får ej
förekomma.
Uppställning av fordon avsett för transport av ovan
angivna produkter får endast ske på anvisad plats.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel,
gödningsämnen, djurhållning m.m.
17 § Spridning av kemiska bekämpningsmedel får ej ske.
Undantag vid tillfällig användning, se 4 §.
18 § Slam från avloppsvattenrening får ej spridas. Övriga
gödselmedel får ej spridas närmare än 100 meter från
brunnsområden.
19 § Spridning av gödselmedel får ej ske under tiden 1 augusti
– 28 februari. Gödsling på vall, som inte bryts, får dock
ske t.o.m. 30 september.
20 § Åkermark skall, så långt det är möjligt, vara bevuxen
vintertid. Sådd av mellangrödor skall ske i samband med
sådden av huvudgrödan eller snarast efter skörd.
Nedplöjning av grödan får ske först under våren.
21 § Lagring av gödselmedel i stuka får ej förekomma.
22 § Utedrift/ranchdrift med djur vintertid får ej etableras utan
tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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Skogsbruk
23 § Mineraloljor får ej användas i skogsbruksmaskiners och
redskaps hydraulsystem. Skogsmaskiner skall flyttas
utanför den inre skyddszonen då de ej nyttjas under längre
sammanhängande tid, såsom nattetid och helger.
24 § Avverkning får endast utföras då markförhållandena är
sådana att markskador minimeras. Stubbrytning får ej
utföras.
25 § Upplag av bark, flis, spån samt bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor får ej förekomma.
Upplag av timmer får ej ligga mer än sex månader på
samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas.

Avledning av spill- och dagvatten m.m.
26 § Avloppsvatten får ej infiltreras i marken.
27 § Tvätt av motorfordon och maskiner får ej utföras på sådan
plats där avrinningen sker direkt till vattendrag eller
tvättvattnet infiltreras i genomsläppliga jordar.
Yttre skyddszon
Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm
28 § Yrkesmässig hantering och lagring av petroleumprodukter
och kemiska ämnen, som inte avser jord- och
skogsbrukets normala användning, skall anmälas till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nyinstallation av underjordiska cisterner för lagring av
ovanstående produkter och ämnen får ej ske.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel,
gödningsämnen, djurhållning m.m.
29 § Kemiska bekämpningsmedel får ej spridas utan tillstånd
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid användning av
sådana medel får spridning ej ske närmare vattendrag och
öppna diken än 10 meter och skall i övrigt hanteras så att
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det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag och
öppna diken. Undantag vid tillfällig användning, se 4 §.
30 § Hantering av ensilage, växtnäringsämnen, naturgödsel och
avloppsslam får förekomma endast i den omfattning som
normalt erfordras för jordbrukets behov och på ett sätt
som inte förorenar yt- och grundvatten. Lagring av
gödselmedel i stuka får ej ske utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Skogsbruk
31 § Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer samt
bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor får ej
förekomma. Tillfälliga timmerupplag får ej bevattnas.
Övrigt
Ansökan
En ansökan om tillstånd eller en anmälan 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.
Ansökan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den
kommun där verksamheten bedrivs.
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.
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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.
Ansvar
Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter
kan ställas till ansvar enligt 29 kap. § 8 p7 miljöbalken.
Information
Skyddsområdet skall längs allmänna vägar vara utmärkta i
enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer.
Vattentäktens huvudman ansvarar för att erforderlig
skyltning av området sker.
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.
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att yrkesmässig användning av bekämpnings-medel inom
skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av
miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§). Naturvårdsverkets
allmänna råd rörande tillståndsprövning enligt 14 § SNFS
1997:2 finns i NFS (2000:7).
Beslutets ikraftträdande
Länsstyrelsens beslut gäller 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

