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Utkom från trycket 
den 23 maj 2008 

Föreskrifter om vattenskyddsområde med 
föreskrifter för vattentäkterna i Lindbyformationen, 
Kolstabäcken, Lindby kanal, Skedemosse, 
Strömmen och Solbergaformationen i Borgholms 
kommun, meddelade av Regeringen 

Länsstyrelsen beslutade 2006-01-30 att förklara mark- och 
vattenområdena vid yt- och grundvattentäkterna 
Lindbyformationen, Kolstabäcken, Lundby kanal, Skedemosse och 
Strömmen i Borgholms kommun som vattenskyddsområden med 
omfattning som framgår av bifogade kartor. Vattenskyddsområdet 
utgörs av vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon 
samt tertiär skyddszon. 

Regeringen beslutade efter överklagande att ändra Länsstyrelsens 
beslut den 2006-01-30 på så sätt att det område som markerats med 
streckskraffering i kartbilaga 1 ingår i sekundär skyddszon i stället 
för primär skyddszon. I övrig avslogs överklagandena. 

Inom ovan angivna vattenskyddsområden samt för 
vattenskyddsområdet Solbergaformationen skall nedan avgivna 
skyddsföreskrifter gälla. 

De i beslut 1992-02-06 (dnr 2470-1514-90) angivna 
skyddsbestämmelserna ska upphör att gälla. De i beslutet angivna 
benämningarna inre skyddszon och yttre skyddszon är liktydiga med 
benämningarna primär respektive sekundär skyddszon. 

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

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
• 16 och 17 §§ delgivningslagen (1970:428).  
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Skyddsföreskrifter 
Bestämmelser för tertiär skyddszon gäller även inom sekundär och 
primär skyddszon. Bestämmelser för sekundär skyddszon gäller 
även inom primär skyddszon. Inom vattentäktszonen gäller 
särskilda bestämmelser. Skyddsföreskrifterna är i det följande 
indelade i; A. Definitioner, B. Bestämmelser för vattentäktszon, C. 
Bestämmelser för tertiär skyddszon, D. Bestämmelser för sekundär 
skyddszon, E. Bestämmelser för primär skyddszon och F. Allmänna 
bestämmelser mm.  
 

A. Definitioner 
Vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon avser 
skydd av grundvattenförekomster och tertiär skyddszon avser skydd 
av ytvattenförekomster inom vattenskyddsområdet.   
Med vattentäktszon menas brunns- och infiltrationsområden där 
brunnsområden utgörs av ett ca 10x10 meter stort område för varje 
produktionsbrunn och infiltrationsområden dammarnas yta med en 
3-5 meter bred zon runt dammarna. Vattentäktszonen bör vara 
inhägnad eller på annat sätt tydligt avgränsad och markerad. 
 
Med primär skyddszon avses markområden med ett avstånd av 
minst 100 meter till brunns- och infiltrationsområden.  
 
Med sekundär skyddszon avses övriga delar av markområdet för 
grundvattentäkterna samt delar av ytvattentäkten inom Strömmens 
avrinningsområde.  
 
Med tertiär skyddszon avses i huvudsak avrinningsområdena för 
Kolstabäcken, Lindby kanal och Skedemosse.    
 
Med kommunens nämnd för miljöfrågor avses den eller de nämnder 
som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande Miljö- och 
byggnadsnämnden i Borgholms kommun. 
 
Med hantering avses enligt miljöbalken - tillverkning, behandling, 
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed 
jämförliga förfaranden. 
 

B. Bestämmelser för vattentäktszon               
1 § Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.  

 

C. Bestämmelser för tertiär skyddszon 
Jordbruk, trädgårdar och annan brukad mark  

2 §  Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får ej spridas närmare 
öppna vattendrag markerade på kartan bilaga 2 än 25 meter. 
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3 § Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får ej spridas närmare 

övriga diken eller ytvatten än 6 meter och skall i övrigt hanteras så 
att de varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag eller 
grundvatten.  

  

Skogsbruk 
4 § Permanenta upplag av bark, flis, spån och virke får ej förekomma 

närmare än 50 meter från vattendrag.  
  

Avledning av förorenat vatten, hantering av avfall samt 
övrig miljöfarlig verksamhet 

5 § Farliga ämnen och vätskor samt förorenat dag- eller 
dräneringsvatten, t.ex. från tankningsplatser, biltvättar samt 
hårdgjorda ytor kring industrier och andra verksamheter m.m., får ej 
släppas ut i vattendrag, på mark eller infiltreras i mark utan tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

6 § Utöver gällande krav på tillstånd för inrättande av 
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas krävs även 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor för inrättande av 
avloppsanordningar till vilka enbart bad-, disk- och tvättvatten ska 
anslutas.  

 Avloppsledningar med tillhörande utrustningar skall vara täta samt 
underhållas så att funktionen ej försämras.  

  
7 § Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej ske med 

undantag för trädgårds- och hushållskompost för enskild fastighet.  
   

Täktverksamhet, dikning, schakt- och 
anläggningsarbeten 

8 § Schaktningsarbeten får ej ske på ett sådant sätt att ytvatten eller 
dagvatten från arbetsområdet leds direkt till ytvattendrag. 

 Främmande massor som kan förorena yt- eller grundvatten får ej 
användas för utfyllnad eller avjämning.  

 

Vattenarbeten och vattenbruk 
9 § Muddrings-, schaktnings-, pålnings- och fyllningsarbeten samt 

sprängning av berg närmare än 20 meter från vattendrag får inte ske 
utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.  

 
10 § All vattenbruksverksamhet som innebär utfordring av t.ex. fisk och 

skaldjur eller annan jämförbar verksamhet kräver tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  
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D. Bestämmelser för sekundär skyddszon  
Hantering av kemiska produkter 

11 § Lagring och hantering av kemiska produkter, utöver vanlig 
hushållsanvändning, och som kan medföra risk att skada 
vattentäkten erfordrar tillstånd av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor.  

  
12 § Nya underjordiska cisterner och som inte avser ersättning av en 

befintlig cistern, får inte installeras.  
 

13 § Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av 
brandfarlig vätska eller andra för yt- eller grundvatten skadliga 
ämnen är förbjuden.  

    

Jordbruk, trädgårdar och annan brukad mark  
14 § Upplag och hanteringsytor för ensilage, handelsgödsel i lösvikt eller 

skadade handelsgödselsäckar skall vara hårdgjorda samt försedda 
med uppsamlingsanordningar för spill eller förorenat dagvatten. Ny- 
och ombyggnader av sådana anordningar ska anmälas till 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  

 
15 § Kasserade ensilagebalar får ej läggas i stora upplag med risk för 

läckage av pressaft till yt- eller grundvatten. 
 

16 § Svämgödsel (flytgödsel), urin och slam får endast spridas på 
växande gröda.  

 
17 § Icke yrkesmässig hantering av kemiska ogräsbekämpningsmedel är 

förbjuden.  
 

18 § För all utförande av markavvattning, även dränering av 
jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en 
största diameter av 300 millimeter, erfordras tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

  

Skogsbruk 
19 § Markavvattning eller skyddsdikning får ej utföras i skogsmark. 

 
20 § För permanenta upplag av bark, flis eller spån och virke erfordras 

tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 

21 § För markberedning erfordras tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
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Avledning av förorenat vatten, hantering av avfall samt 
övrig miljöfarlig verksamhet 

22 § För nyetablering eller ändring av verksamheter som är 
anmälningspliktiga enligt bilagan i förordningen (SFS 1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, krävs tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor.   

 

Väghållning och trafik 
23 § Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej 

förekomma. 
 

24 § Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal 
snöröjning, får ej förekomma. 

 
25 § Förorenat vatten från vägar, som kan skada grundvattnet, får ej 

infiltreras i marken. 
 

26 § För nyanläggning eller ombyggnad av allmänna vägar erfordras 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  

 

Täktverksamhet, dikning, schakt- och 
anläggningsarbeten 

27 § Nya grustäkter får ej etableras. För husbehovstäkter erfordras 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Utbrytna täkter 
skall snarast återställas i enlighet med bestämmelser i givna 
tillstånd.  

 
28 § Schakt- eller anläggningsarbeten med en yta större än 200 

kvadratmeter eller med ett djup större än 1 meter får ej utföras utan 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 

Energianläggningar och enskilda vattentäkter 
29 § Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur eller 

energilagring i mark, berg, grund- och ytvatten får ej utföras utan 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 

  
30 § Nya enskilda grundvattentäkter får ej utföras utan tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 

Fordonstvätt m.m. 
31 § Tvättanläggningar och bilvårdsanläggningar annat än för enskilt 

bruk får ej anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

  

Vattenarbeten och vattenbruk 
32 § Vattenbruk, som innebär utfordring av t.ex. fisk och skaldjur, eller 

annan jämförbar verksamhet, får inte anläggas.  
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E. Bestämmelser för primär skyddszon 
Jordbruk, trädgårdar och annan brukad mark 

33 § Hantering och spridning av svämgödsel är förbjuden. För hantering 
och spridning av organisk fastgödsel eller handelsgödsel erfordras 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 
34 § Upplag av ensilage är förbjudet. 

 
35 § Uppställning av arbetsmaskiner med en bränslemängd större än 100 

liter får ej ske på genomsläpplig mark, såvida daglig tillsyn av 
fordonet ej sker.  

 

Väghållning och trafik 
36 § Halkbekämpning, dammbindning m.m. får ej göras med salt eller 

annan kemikalie som kan skada vattentäkten, såvida inte 
vägdagvattnet omhändertas eller avbördas utanför skyddsområdet 
eller till annan plats inom vattenskyddsområdet som kommunens 
nämnd för miljöfrågor skriftligen godkänner.  

 

Täktverksamhet, dikning, schakt- och 
anläggningsarbeten.  

37 § Schakt- och anläggningsarbeten får ej utföras utan tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 
 

Regeringen 
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