
 
 
 
 

Kalmar läns författningssamling 
Länsstyrelsen 
   
 
 
 08FS 2003:73 

 
Utkom från trycket 

den 29 oktober 2003 

Föreskrifter om skyddsområde och skydds-
bestämmelser för grundvattentäkt - Fårbo 
vattentäkt -  Oskarshamns kommun, meddelade     
av Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen har genom beslut 2003-10-17 förklarat 
mark- och vattenområdet vid Fårbo i Oskarshamns 
kommun som vattenskyddsområde för grundvattentäkt. 
Vattenskyddsområdet ska vara det område som inneslutits 
av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs 
av ett brunnsområde samt en inre och en yttre skyddszon. 
Inom skyddsområdet ska nedan angivna skydds-
föreskrifter gälla. 

Länsstyrelsen har i samma beslut upphävt  Länsstyrelsens 
beslut 1971-06-16, dnr II G1-16-67; ”Fastställande av 
skyddsområde och skyddsföreskrifter beträffande grund-
vattentillgång för vattenförsörjning för Fårbo och 
Figeholms samhällen i Oskarshamns kommun”. 

Länsstyrelsens beslut gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken 
omedelbart,  även om det överklagas. 

 

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).  
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Skyddsföreskrifter 

Definitioner 
Vattenskyddsområdet utgörs av ett brunnsområde samt en 
inre och en yttre skyddszon.  
 
Brunnsområdet omfattar två rörfilterbrunnar på 
fastigheten Fårbo 1:1.  
 
Den inre skyddszonen utgörs av det område inom vilket 
den beräknade uppehållstiden för grundvattnets strömning 
från zonens gräns till uttagsbrunnar är 90 dygn. 
 
Den yttre skyddszonen utgörs av det område inom vilket 
den beräknade uppehållstiden för grundvattnets strömning 
från zonens gräns till uttagsbrunnar är 1 år. 
 
Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning, 
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, 
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
 
Med miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den eller de 
nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. I Oskarshamns kommun 
är detta för närvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 

Bestämmelser för brunnsområdet 
1§ Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet 

bedrivas. Brunnsöverbyggnad skall vara låsbar. 
 

Bestämmelser för skyddszonerna 
Petroleumprodukter, kemikalier mm 

2§ Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål än 
fastighets oljeförsörjning, och andra för grundvattnet 
skadliga ämnen och kemikalier får inte förekomma utan 
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
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Förvaringstankar etc. skall vara utrustade eller placerade 
så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan 
förhindras tränga ner i marken.  
 
Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för förvaring av 
petroleumprodukter skall finnas en varningsskylt med 
upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för 
grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllnings-
anordningen. 

  
Upplysning 
För hantering av brandfarliga vätskor gäller 
även  Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 
2000:4. 

 
 
  

 
 
Jordbruk och djurhållning 

3§ Inom inre skyddszonen får hantering av ensilage, 
avloppsslam, urin, naturgödsel, växtnäringsämnen och 
bekämpningsmedel inte förekomma annat än för normal 
användning i villaträdgård. Inom yttre skyddszonen får 
sådana ämnen inte lagras eller förvaras i större mängd än 
som avses för direkt användning och spridning.  

 
Lagring av kemiska bekämpningsmedel för yrkesmässig 
användning får inte ske. 

 
 

 
 
 
 

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

  
 

Skogsbruk 
4§ Permanenta upplag av bark eller timmer samt hantering 

och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får 
inte förekomma. 
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Avledning av hushållsspillvatten, hantering av 
avfall m.m. 

5§ Inom inre skyddszonen är det för bjudet att anlägga 
ytterligare infiltrationsanläggningar för 
hushållsspillvatten. Inom yttre skyddszonen får sådana 
anläggningar inte anläggas utan tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 
Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får 
inte förekomma.  
 
Industriell verksamhet 

6§ Inom inre skyddszonen får industriell verksamhet inte 
etableras. Inom yttre skyddszonen får sådan verksamhet 
inte bedrivas utan tillstånd från miljö- och hälso-
skyddsnämnden. 
 
Väghållning 

7§ Inom inre skyddszonen får upplag eller tillverkning av 
asfalt, oljegrus eller vägsalt inte förekomma. Inom yttre 
skyddszonen får sådan verksamhet inte bedrivas utan 
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte 
förekomma 

 
Täktverksamhet, schaktning m.m. 

8§ Inom inre skyddszonen får sand- och grustäkt eller annan 
täktverksamhet inte bedrivas, med undantag för 
husbehovstäkt. Inom yttre skyddszonen får täkt inte ske 
djupare än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå.  

  
Deponering av avfall eller främmande massor får inte ske 
inom täktområde. 

 
 Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, som 

innebär en risk för att grundvattnet kan skadas får inte ske 
utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 
Oljespill får inte förekomma. 
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Energianläggningar 

9§ Inom inre skyddszonen får markvärmeanläggningar 
(ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller 
värmelager i grundvatten inte anläggas. Inom yttre 
skyddszonen får sådana anläggningar inte utföras utan 
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 
 

Transport av farligt gods 
10§ Genomgående transport av farligt gods får inte ske på väg 

som inte är försedd med räcken eller motsvarande 
anordningar till skydd mot avkörning samt med 
uppsamlande och avledande anordningar för vägdagvatten 
till skydd mot vattenförorening till följd av 
olyckshändelse utan tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden.  
 
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom 
alarmering på telefon 112. 

 

Allmänna bestämmelser 
11§ Huvudmannen för vattentäkten skall tillse att gator och 

vägar inom skyddsområdet är skyltade i enlighet med de 
rekommendationer som utgetts av Naturvårdsverket. 

  
12§ Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de 

verksamheter som är nödvändiga för vattentäkts-
verksamhetens bedrivande. 
 

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. 
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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 läns-
styrelsen. 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. 
 
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.  
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Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel (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).    
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö-
departementet inom tre veckor från den dag denna 
författning kom ut från trycket. Eventuell skrivelse sänds 
till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 
 
 
STEFAN SVENAEUS 
      Sven Andersson 
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