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Utkom från trycket
den 26 mars 2010

Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar Nybro kommun
om vattenskyddsområde för Tikaskruv grundvattentäkt på
fastigheten Fröneskruv 5:21. Skyddsområdet är indelat i
vattentäktszon samt primär, sekundär och tertiär skyddszon.
Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad
karta (bilaga 2).
Med stöd av 7 kap 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar Nybro
kommun att nedan angivna föreskrifter skall gälla inom
vattenskyddsområdet.
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att
säkerställa ett tillräckligt skydd för Tikaskruv vattentäkt, både
på kort sikt och på mycket lång sikt. Vattnets kvalitet skall
bibehållas eller förbättras. Vattenförekomsten skall skyddas mot
skador och olägenheter som kan orsakas av föroreningar eller
annan påverkan, så att vattnet efter normalt reningsförfarande
kan användas för dricksvattenförsörjning.
Enligt 7 kap 22 och 30 §§ miljöbalken gäller föreskrifterna
omedelbart även om de överklagas.

Definitioner
Med hantering avses nedan - i enlighet med miljöbalken - en
verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning,
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning (inkl. spridning), omhändertagande, destruktion,
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.
Med miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt
miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.
Med ”uppställning” avses i § 3a parkering under längre
sammanhängande tid än 8 timmar.
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Parkering definieras i enlighet med Förordningen om
vägtrafikdefinitioner. Parkering: En
uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon
annan anledning än som:
1. föranleds av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara,
eller 3. sker för på- eller
avstigning eller på- eller avlastning av gods.
Med enskilt bruk avses privatpersons bruk som inte sker inom
eller i samband med yrkesmässig verksamhet.
Med permanenta upplag av timmer m.m. avses lagring längre
tid än 9 månader. Med tillfälliga upplag av timmer m.m. avses
lagring kortare tid än 9 månader.
Skyddsföreskrifter
§ 1 Vattentäktszonen och övriga skyddszoner
Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det
skyddsområde som utmärkts på bifogad karta, bilaga 2.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon,
sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon.
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet
bedrivas. Vattentäktszonen skall vara
inhägnad. Vattentäktszonen får enbart disponeras av
vattentäktsinnehavaren. För Barkeströmsområdet finns endast
ett större område markerat inom vilket grundvattenuttag kan
komma att ske. Det exakta läget för vattentäktszonen i
Barkeströmsområdet skall meddelas länsstyrelsen då detta
område tas i bruk.

§ 2 Enskild brunnsanläggning
Primär och sekundär skyddszon: Brunnar som är nedförda i
grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål
än för vattenuttag. För nyetablering av enskild
brunnsanläggning krävs tillstånd från kommunens nämnd för
miljöfrågor.

§ 3) Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen
m.m.
§ 3a) Petroleumprodukter etc.
Generellt inom skyddszonerna: Hantering, med undantag för
transporter, av för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj-,
hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter samt industriella
råvaror, produkter och avfallsämnen får inte, utöver normalt
enskilt bruk, ske utan tillstånd från kommunens nämnd för
miljöfrågor.
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UPPLYSNING
För lagring av brandfarlig vätska gäller Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor. Föreskrifterna innehåller
särskilda krav om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska lagras
inom vattenskyddsområde. För hanteringen skall i övrigt iakttas
vad som gäller enligt Miljöbalkens hänsynsregler. Med
brandfarlig vätska avses vätskor enligt Sprängämnesinspektionens författningssamling.
Primär och sekundär skyddszon: För hantering, med undantag
för transporter, av diesel eller eldningsolja krävs tillstånd från
kommunens nämnd för miljöfrågor. Användning av diesel,
hydraul- och smörjolja i traktorer, m.fl. fordon eller redskap
undantas. Uppställning av traktorer, m.fl. motorfordon eller
motorredskap kräver tillstånd från kommunens nämnd för
miljöfrågor. Uppställning av personbilar, motorcyklar och
mopeder undantas.

§ 3b) Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel
och träskyddsmedel är förbjuden. Användning av
bekämpningsmedel i viltavskräckande syfte, plantering av
skogsplantor
som
i
förväg
är
behandlade
med
bekämpningsmedel mot snytbaggar, punktsanering mot ohyra
och skadedjur för att undanröja olägenheter för människors
hälsa, är undantaget från förbudet men kräver tillstånd från
kommunens nämnd för miljöfrågor. För yrkesmässig hantering
av växtnäringsämnen krävs tillstånd från kommunens nämnd för
miljöfrågor. Lagring av ensilage i plansilo och på mark är
förbjuden, med undantag av inplastade balar eller motsvarande.
Sekundär och tertiär skyddszon: För hantering av kemiska
bekämpningsmedel,
träskyddsmedel
samt
yrkesmässig
hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från kommunens
nämnd för miljöfrågor. För lagring av ensilage i plansilo krävs
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Lagring av
ensilage på mark är förbjuden, med undantag av inplastade
balar eller motsvarande.

§ 3c) Skogsbruk
Primär skyddszon: Permanenta upplag av timmer, bark, flis,
spån, ris och massaved är förbjudna. För tillfälliga upplag krävs
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Stubbrytning,
skyddsdikning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag är
förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt
används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov
undantas från förbudet och kravet på tillstånd.
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Sekundär skyddszon: För permanenta upplag av timmer, bark,
flis, spån, ris och massaved krävs tillstånd från kommunens
nämnd för miljöfrågor. Skyddsdikning är förbjuden. För
stubbrytning samt bevattning av timmerupplag krävs tillstånd
av kommunens nämnd för miljöfrågor. Vedupplag på enskild
fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom
eldning till hushållsbehov undantas från kravet på tillstånd.

§
3d)
Hushållsspillvatten,
avfallshantering

dagvatten

och

Primär skyddszon: Nyetablering av avloppsanläggningar med
markinfiltration är förbjuden. Ändring av befintliga enskilda
anläggningar kräver tillstånd från kommunens nämnd för
miljöfrågor. Deponering eller tillförsel av avfall eller förorenade
massor är förbjuden. Deponering eller tillförsel av snö, som
härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen, är förbjuden.
Sekundär skyddszon: Nyetablering eller ändring av befintliga
infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller dagvatten
kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
Deponering eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är
förbjuden.

§ 3e) Industriell verksamhet mm
Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära en
risk för yt- eller grundvattenförorening får inte etableras. För
befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av
kemikalier föreskrifterna enligt § 3a) ovan i tillämpliga delar.
För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som
sägs under § 3d) ovan.
Sekundär skyddszon: För nyetablering av miljöfarlig
verksamhet, som kan innebära risk för yt- eller
grundvattenförorening, krävs tillstånd från kommunens nämnd
för miljöfrågor. I övrigt gäller samma föreskrifter som för
primär skyddszon.

§ 3f) Väghållning
Primär skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus,
vägsalt eller saltinblandat grus/sand är förbjudna. För underhåll
av vägar med vägsalt eller saltinblandat grus/sand krävs
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor, vägar som
Vägverket ansvarar för är undantagna.
Sekundär skyddszon: För upplag och tillverkning av asfalt,
oljegrus, vägsalt eller saltinblandad
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grus/sand krävs
miljöfrågor.

tillstånd

från

kommunens

nämnd

för

§ 3g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Primär och sekundär skyddszon: Sand- och grustäkt och annan
täktverksamhet, med undantag för husbehovstäkt, är förbjudna.
För husbehovstäkt samt för större schaktningsarbeten, inklusive
krossning, t.ex. i samband med vägbyggen, krävs tillstånd från
kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillfartsvägar till täkter
som inte längre är i bruk skall, så långt som möjligt, vara
avspärrade. Stängsel skall sättas upp där vägar passerar längs
täktgränsen.

§ 3h) Energianläggningar
Primär skyddszon: Anläggningar för lagring av och utvinning
av värmeenergi ur berg, mark och vatten får inte anläggas.
Sekundär skyddszon: Anläggningar för lagring av och utvinning
av värmeenergi ur berg, mark och vatten får inte anläggas utan
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3i) Genomgående transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transporter av
farligt gods på andra vägar än rekommenderad väg (väg 31),
samt på väg 1017, får inte ske utan tillstånd av kommunens
nämnd för miljöfrågor. Väg 31, med anslutningar, skall vara
försedd med skäliga anordningar till skydd mot avkörning och
vattenförorening från vägen. Tillsynsmyndigheten skall
godkänna anordningarna och medge den tid som krävs för att
utföra sådana anordningar. Det är förbjudet att parkera fordon
som är lastade med farligt gods, vilket ska framgå av skyltning
på lämpliga platser.
UPPLYSNING
Transporter av farligt gods regleras enligt Trafikförordningen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).
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§ 3j) Båt- och flygtrafik samt fordonstrafik på is
Primär och sekundär skyddszon: Motorbåttrafik är förbjuden
med undantag för eldriven motor.
Landning med förbränningsmotordriven flygfarkost på sjöar
och vattendrag är förbjuden. Motorfordonstrafik är förbjuden på
isbelagda sjöar och vattendrag. Förbuden ska framgå av
skyltning på lämpliga platser.

§ 4 Allmänna bestämmelser
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet samt annan person
som orsakat händelser som kan
medföra risk för yt- eller grundvattenförorening inom
skyddsområdet, att tillse att inträffade händelser omedelbart
anmäls till räddningstjänsten genom alarmering på telefon 112
och till vattentäktsinnehavaren.
Huvudmannen för vattentäkten skall på väl synliga platser inom
skyddsområdet, längs allmän väg, parkeringsplatser m.m. sätta
upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt
enligt anvisningar från Naturvårdsverket.
UPPLYSNING
Vid påfyllningsrör för förvaringstankar för brandfarlig vätska
inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om
vattenskyddsområde vara uppsatt. Se även Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor.

§ 5 Dispens
Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor
meddela dispens från skyddsföreskrifterna enligt 7 kap. 22 §
Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med
förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan
visas att åtgärden eller verksamheten kan utföras och drivas
utan risk för skada för grundvattenförekomsten.

§ 6 Ansvar och påföljd
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter
meddelade enligt §§ 2-3 i dessa
skyddsföreskrifter, kan dömas till böter eller fängelse i högst två
år enligt 29 kap. 8 § Miljöbalken.
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§ 7 Tillsyn
Tillsyn över efterlevnad av bestämmelserna i §§ 1-3 utövas av
kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillsyn över
efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade
föreskrifter stadgas i miljöbalken.

BILAGOR
1. Regler och föreskrifter gällande skyddszoner
2. Tikaskruv vattentäkt - skyddsområdeskarta
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BILAGA 1
Nybro kommun
Regler och föreskrifter gällande skyddszoner
De nedan uppräknade reglerna kan komma att ersättas av nya
regler vilka i och med det blir de
gällande.
Regler om hantering av petroleumprodukter och andra
brandfarliga varor, m.m. finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor,
(NFS 2003:24)
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om
hantering av brandfarliga vätskor
Förordning (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva
varor
Regler om hantering av kemiska och biotekniska
bekämpningsmedel samt träskyddsmedel, m.m. finns i:
14 kap. miljöbalken om kemiska produkter och biotekniska
organismer
Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
Förordning (SFS 2000:338) om biocidprodukter
Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer
Naturvårdsverkets allmänna råd om spridning av kemiska
bekämpningsmedel – tillämpning av Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel
(1997:3)
Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning enligt 14
§ SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS (2000:7)
Regler om jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling,
m.m. finns i:
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
hälsoskydd
Avfallsförordning (2001:1063)

och
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Regler om infiltrationsanläggningar av hushållsspillvatten,
m.m. finns i:
Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten, med tillhörande
handbok 2008:3
Regler om deponi och avfall, m.m. finns i:
Avfallsförordning (2001:1063)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig
hälsoskydd

verksamhet

och

Regler om materialtäktsverksamhet, m.m. finns i:
Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
Regler om berg- och jordanläggningar, m.m. finns i:
Förordning
hälsoskydd

(1998:899)

om

miljöfarlig

verksamhet

och

Regler för transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.
finns i:
Avfallsförordning (2001:1063, 26-33 §)
Regler om etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering
av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m. finns i:
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Lokala
hälsoskyddsföreskrifter
för
Nybro
kommun
(Kommunfullmäktige § 26.2007)
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BILAGA 2
Nybro kommun
Tikaskruv vattentäkt - skyddsområdeskarta

Teckenförklaring
Vattentäktszon (exakt
omständigheter)

utformning

anpassas

efter

praktiska

Ungefärligt läge för tilltänkt område för framtida vattentäktszon vid
eventuell reservvattentäkt i Barkeström
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Tertiär skyddszon (sträcker sig 30 m in från sjöars och vattendrags
strandlinje)

