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FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV VATTENSKYDDSOMRÅDE 

MED SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SYDVATTENS VATTENTÄKT 

I SJÖN BOLMEN, LJUNGBY KOMMUN 

BESLUT 
Länsstyrelsen förelägger alla sakägare att yttra sig över förslaget till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sydvattens vattentäkt i sjön 
Bolmen, Ljungby kommun, bilaga 3 och 4.  

Yttrandet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 januari 2020. 

Detta innebär att ni härmed lämnas möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på 
förslaget. Förslaget bifogas detta föreläggande. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
För att skydda vattentillgång som används för framställning av dricksvatten har 
Sydvatten ansökt hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om fastställande av ett 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten sjön Bolmen. Ett 
förslag till beslut om vattenskyddsområde har tagits fram enligt 7 kap. 21, 22 och 
30 §§ miljöbalken. 

Innan Länsstyrelsen fattar beslut ska Länsstyrelsen enligt 24 § förordningen om 
områdesskydd (1998:1252) förelägga sakägare att yttra sig över förslaget. 
Länsstyrelsen har beslutat, med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932), att 
delge föreläggandet genom kungörelsedelgivning i tidningarna Smålänningen och 
Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen bifogas i bilaga 1. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen Ljungby kommun, 
Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby och hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Kungsgatan 8, Växjö. Ansökningshandlingar finns även på Sydvattens hemsida 
www.bolmenvatten.se, samt på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se 
under ”Ta del av kungörelser”. 
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INFORMATION 
Den som lämnar yttrande ska ange på vilket sätt hen är berörd av 
beslutsförslaget.   

Lämna gärna dina synpunkter via vår e-tjänst komplettering eller yttrande i 
ärende. Synpunkterna kommer då direkt in i ditt ärende och du får en bekräftelse 
på att vi har mottagit uppgifterna. I e-tjänsten anger du Länsstyrelsen i 
Kronobergs län samt ärendets diarienummer 4471-2016. Du hittar e-tjänsten på 
lansstyrelsen.se. 

Du kan även lämna uppgifter via e-post, kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ditt 
ärendes diarienummer 4471-2019 samt yttrande i ämnesraden.  

Om du vill lämna uppgifter via post, se adress nedan.  

Observera att du bara behöver skicka in dina yttrandet på ett av ovan nämnda 
sätt. 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av chef för vattenvårdsfunktionen Jan Grosen med 
vattenvårdshandläggare Monica Andersson som föredragande. 

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

BILAGOR 
1. Kungörelse i tidningar den 22 november 2019 

2. Sammanfattning om varför vattenskyddsområde önskas 

3. Förslag till skyddsföreskrifter för Bolmen  

4. Karta med förslag till skyddsområdesgräns 

5. Konsekvensutredning 

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum 

2019-11-18 
  

Ärendenummer 

513-4471-2016 
  

 

Införes i tidningarna 

Smålänningen och  

Post- och Inrikes Tidningar 

den 22 november 2019 

 

  

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats 
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende     
Monica Andersson 010-2237447  

 
 

 

SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKTEN BOLMEN 

Sydvatten har hos Länsstyrelsen i Kronobergs län begärt fastställelse av förslag till 
skyddsområde med skyddsföreskrifter för rubricerad vattentäkt enligt 7 kap 21-22 
§§ miljöbalken.  

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten mot föroreningar och 
sådan markanvändning som kan försämra vattenkvaliteten och möjligheterna att 
under kort eller lång tid använda vattentillgången för dricksvattentäkt. Det 
föreslagna skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär skyddszon. 

Föreslagna skyddsföreskrifter reglerar hantering av kemikalier och 
bekämpningsmedel. Vidare regleras viss markanvändning för jordbruk och 
skogsbruk, avlopp samt hantering av avfall och oljegrus. Dessutom meddelas 
särskilda villkor för fordon på sjö och fordonstvätt. 

Sakägare föreläggs att senast den 31 januari 2020 skriftligen till Länsstyrelsen, 351 
86 Växjö, eller till kronoberg@lansstyrelsen.se framställa eventuella erinringar 
mot förslaget. Den som lämnar yttrande ska ange på vilket sätt hen är berörd av 
beslutsförslaget. 

Denna kungörelse har tillsammans med förslaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter sänts till kända sakägare. Samtliga handlingar i ärendet finns 
tillgängliga hos aktförvararen vid Ljungby kommun, Kommunhuset, Olofsgatan 9 
i Ljungby och vid Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Kungsvägen 8 i Växjö. 
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Bolmens vattenskyddsområde – information till 
fastighetsägare inom området 
 
Sydvatten AB ägs av 17 delägarkommuner och producerar dricksvatten till närmare 1 
miljon invånare i västra Skåne. Sydvatten driver Bolmentunneln, de två vattenverken 
Ringsjöverket och Vombverket, samt huvudledningssystemet för dricksvatten till 
respektive kommun. Sjövattnet från Bolmen leds via Bolmentunneln och en 
råvattenledning till Ringsjöverket i Skåne, där det bereds innan det når mottagande 
kommuner. Bolmen försörjer ca 500 000 människor i västra Skåne med dricksvatten och 
sjön är därför av stor regional betydelse. 
Sydvatten har sedan 2012 arbetat för att inrätta ett vattenskyddsområde för sjön Bolmen.  

 

Varför vattenskyddsområde? 
Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vattentillgångar som är viktiga för den 
allmänna vattenförsörjningen. Målet är att uppnå ett tillräckligt skydd så att även framtida 
generationer ska få en god dricksvattenkvalitet. Genom att inrätta vattenskyddsområdet 
minskar risken för att vattentäkten förorenas. Det finns lagkrav på att alla större 
vattentäkter i Sverige ska skyddas genom upprättande av vattenskyddsområden. 
En riskanalys för Bolmen har visat att strandbete nära råvattenintaget, olyckor med farligt 
gods, utsläpp från äldre tvåtaktsmotorer i sjön, spridning av naturgödsel och 
bekämpningsmedel, bräddning av avloppsledningar, bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar och effekter av översvämning och höga flöden utgör de största 
riskerna för råvattentäkten Bolmen. 

 

Bolmens vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområdets utbredning 
Bolmens vattenskyddsområde täcker södra delen av sjön Bolmen inklusive närliggande 
markområden (se Figur 1). Mer information om vattenskyddsområdets utbredning, 
vattenskyddsföreskrifterna och hur de tagits fram finns på www.bolmenvatten.se 
 

http://www.bolmenvatten.se/
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Figur 1. Bolmens föreslagna skyddsområde inklusive skyddszoner. 

Zonindelningen 
Området är indelat i fyra skyddszoner. Zonindelningen grundar sig bland annat på närheten 
till råvattenintaget. Hänsyn har tagits till hur olika risker i landskapet kan påverka 
vattenkvaliteten. Kopplat till vattenskyddsområdets olika zoner finns föreskrifter till skydd 
för vattnet, med starkast restriktioner närmast intaget. Skyddszonerna är följande: 

• Primär skyddszon A 
• Primär skyddszon B 
• Sekundär skyddszon 
• Tertiär skyddszon 

 
Den primära skyddszonen ska vara ett effektivt närskydd för vattentäkten och syftar till att 
minska risken för en akut förorening av vattentäkten. I denna skyddszon finns de starkaste 
restriktionerna. Den primära skyddszonen är indelad i två zoner – A och B, med delvis 
olika restriktionsnivå i skyddsföreskrifterna. Dammen vid Skeen inklusive kanalerna från 
Bolmen med tillhörande landbuffertzon (primär skyddszon A) har högst skyddsnivå och 
därmed skarpare restriktioner än primär skyddszon B. Detta beror på den kortare 
strömningstiden kombinerat med den låga utspädningseffekten i zon A. 
Den sekundära skyddszonen syftar till att bibehålla eller förbättra en hög vattenkvalitet. 
Zonen omfattar sjön Bolmen från Bolmens samhälle och upp till den sydligaste spetsen av 
Bolmsö, de vattendrag som mynnar i denna del av sjön, samt tillhörande landbuffertzon.  
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Den tertiära skyddszonen för Bolmen omfattar ett större landområde och ska se till att även 
de områden som kan påverka vattentäkten ur ett långsiktigt perspektiv omfattas av 
skyddsområdet. Det finns få restriktioner inom detta område. Det främsta syftet är att 
tillräcklig hänsyn ska tas till vattentäkten i olika planer gällande framtida markanvändning 
samt att täkten uppmärksammas bättre av boende och verksamhetsutövare. 

Föreskrifterna  
Med stöd av miljöbalken vill Sydvatten fastställa skyddsföreskrifter inom Bolmens 
vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifterna anger vad man inte får lov att göra inom 
vattenskyddsområdet. Vattenskyddsföreskrifterna är ett komplement till och förtydligande 
av annan lagstiftning. 
Föreskrifterna formuleras med olika restriktionsnivåer – anmälningsplikt, tillståndsplikt 
eller förbud, med strängare krav närmare råvattenintaget. Restriktionsnivån varierar därför 
för olika skyddszoner. Vissa föreskrifter gäller endast inom primär skyddszon A. Nedan 
följer en kort presentation av de föreskrifter som har utformats för Bolmens 
vattenskyddsområde och motiveringen till varför de upprättas. 
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Vad innebär detta för dig som fastighetsägare? 
För de allra flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära några större 
inskränkningar. För några fastighetsägare kan föreskrifterna dock komma att innebära 
begränsningar av hur marken får användas, till exempel hur kemikalier och avfall får 
hanteras. För vissa verksamheter inom vattenskyddsområdet är det förbud, tillstånds- eller 
anmälningsplikt. Detta framgår tydligt av föreskrifterna. Länsstyrelsen eller kommunen 
kan, om särskilda skäl finns, bevilja dispens från skyddsföreskrifterna. 
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SYDVATTEN AB 

BESLUTSUNDERLAG F 

UTFORMNING AV SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

BILAGA F1 – FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMEN 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

Bolmen vattenskyddsområde 

Primär skyddszon A i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att säkra ett effektivt närskydd 

för vattentäkten. Primär skyddszon A föreslås utgöras av allt ytvatten nedströms inloppet till 

kanalerna strax norr om Oshult samt en buffertzon runt dessa vatten.  

Primär skyddszon B i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att skapa rådrum och hinna 

upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka. Primär skyddszon B utgörs av 

alla sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) inom 12 timmars rinntid till 

råvattenintaget samt en buffertzon runt dessa vatten.  

Sekundär skyddszon i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att en hög vattenkvalitet 

bibehålls eller att vattenkvaliteten förbättras. Den sekundära skyddszonen utgörs av alla 

sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) mellan 12 och 24 timmars rinntid till 

råvattenintaget samt en buffertzon runt dessa vatten. 

Tertiär skyddszon i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att öka vattenskyddet i ett långt 

tidsperspektiv. Den tertiära skyddszonen föreslås utgöras av de delar av tillrinningsområdet som 

avrinner till ytvatten varifrån det är upp till 24 timmars rinntid till råvattenintaget. 
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Förslag till skyddsföreskrifter 

Primär skyddszon A 

Inom primär skyddszon A gäller samma föreskrifter som i primär skyddszon B, dock med 

följande tillägg eller skärpning av restriktionsnivå: 

1  § Djur 

 Primär skyddszon A 

a Hållning av betesdjur är förbjuden.  

2  § Motortrafik 

 Primär skyddszon A 

a Framdrift av fordon på sjö med hjälp av förbränningsmotor är förbjuden. 

3 § Fordonstvätt 

 Primär skyddszon A 

a Fordonstvätt är förbjuden.  

Primär och sekundär skyddszon 

4 § Kemikalier  

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller 
andra transportbehållare, rymmande mer 
än 250 liter, och som innehåller  
farligt gods eller övriga hälso- eller 
miljöfarliga produkter är förbjuden.   
 
Undantag gäller om uppställning sker med  
sekundärt skydd.  
 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller 
andra transportbehållare, rymmande mer 
än 250 liter, och som innehåller övrigt farligt 
gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga 
produkter får ej ske utan tillstånd.   
 
Undantag gäller om uppställning sker med 
sekundärt skydd.  
 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

b Lagring av sammanlagt mer än 250 liter 
hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 
utan tillstånd.   
 
Undantag gäller om lagring sker med  

sekundärt skydd. 

Lagring av sammanlagt mer än 250 liter 
hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 
utan anmälan.   
 
Undantag gäller om lagring sker med  

sekundärt skydd. 
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 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

c Lagring, med sekundärt skydd, av  
sammanlagt mer än 250 liter hälso- och 
miljöfarliga produkter får ej ske utan 
anmälan. 

 

--- 

d Annan hantering än uppställning och  
lagring, av sammanlagt mer än 250 liter 
hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 
utan anmälan.   
 
Undantag gäller om hanteringen sker med  
sekundärt skydd.  
 

Undantag gäller för transporter. 

--- 

5 § Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Hantering av mer än 250 L 
petroleumprodukter är förbjudet. 
 
Undantag gäller om hanteringen sker med  
sekundärt skydd.  
 
Undantag gäller för cistern och rör i 
pannrum eller motsvarande i bostadshus. 
 

Undantag gäller för hantering för normalt 

vägunderhåll. 

Hantering av mer än 250 L 
petroleumprodukter är förbjudet. 
 
Undantag gäller om hanteringen sker med 
sekundärt skydd.  
 
Undantag gäller för cistern och rör i 
pannrum eller motsvarande i bostadshus. 
 

Undantag gäller för hantering för normalt 

vägunderhåll. 

b Lagring av asfalt och oljegrus får ej ske 

utan tillstånd.   

Lagring av asfalt och oljegrus får ej ske 

utan tillstånd. 

c Beläggningsarbete med asfalt eller 
oljegrus får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för punktvis lagning. 

Beläggningsarbete med asfalt eller oljegrus 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för punktvis lagning. 

6 § Avfall 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Lagring av avfall, 
förorenade massor eller 
massor med okänd 
miljöstatus är förbjuden. 

Lagring av avfall, 
förorenade massor eller 
massor med okänd 
miljöstatus får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 
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 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Undantag gäller för upplag 

vid rensning av diken och 

dräneringar samt 

ledningsarbeten inom 

primär skyddszon. 

 

Undantag gäller för upplag 

vid rensning av diken och 

dräneringar samt 

ledningsarbeten inom 

sekundär skyddszon. 

b Deponering av avfall är 

förbjuden. 

Deponering av avfall är 
förbjuden. 
 

Undantag gäller för 

deponering av inert avfall. 

Deponering av avfall är 
förbjuden. 
 

Undantag gäller för 

deponering av inert avfall. 

7 § Avlopp  

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Utsläpp av spillvatten och processvatten 

får ej ske utan tillstånd. 

Utsläpp av spillvatten och processvatten får 

ej ske utan tillstånd. 

b Spridning av avloppsslam eller humanurin 

är förbjuden. 

Spridning av avloppsslam eller humanurin 

får ej ske utan tillstånd. 

8 § Gödsel 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Lagring av naturgödsel är förbjuden.  

Undantag gäller om läckage från 

gödsellagringen till omgivningen inte kan 

ske. 

--- 

b Yrkesmässig spridning av naturgödsel får 

ej ske utan tillstånd. 

--- 

9 § Växtskyddsmedel 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel är förbjuden.  

Undantag gäller för spridning på tomtmark. 

--- 
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b Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med växtskyddsmedel är 

förbjuden. 

--- 

10  § Skog 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Avverkning av skog 

överstigande 0,49 ha får ej 

ske utan anmälan.     

Avverkning av skog 

överstigande 0,49 ha får ej 

ske utan anmälan.     

Avverkning av skog 

överstigande 0,49 ha får ej 

ske utan anmälan.     

Inom hela vattenskyddsområdet 

11 § Allmänna bestämmelser 

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ljungby 

kommun om de ber att få ta över tillsynsansvaret).  Länsstyrelsen kan på begäran av 

kommunfullmäktige överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Ljungby kommun. I samband med 

sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att 

undvika oacceptabel vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Ljungby kommun ska bedrivas. 

Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att 

undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Kronobergs län efter 

hörande av berörda kommunala myndigheter i Ljungby kommun och Sydvatten. I 

samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses 

erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 

Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i 

verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9, 11 och 

12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 

är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 

till Räddningstjänsten via telefon 112. 
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12 § Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid 

hamnar inom området eller vid vägar som passerar genom området ansvarar 

Sydvatten, vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och 

informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 

§ miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda 

myndigheter och statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 

finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 

Sydvatten, vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda 

produkter för hushållsbehov.  

13 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om 

verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får 

fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå1. Därefter får verksamheten bedrivas 

endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till 

tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå. 

c) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om 

verksamheten blir anmälningspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får 

fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå2 Därefter får verksamheten bedrivas 

endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå. 

d) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om 

verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får 

fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  Därefter får verksamheten bedrivas 

endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå. 

 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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Definitioner 

Avfall Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt 

Miljöbalken 15 kap § 1. 

Med avfall enligt dessa föreskrifter avses ej hushållsavfall från 

enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden 

sophämtning.  

Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten betraktas inte som avfall 

enligt dessa föreskrifter.  

Trädgårdsavfall som uppkommer på den egna tomten betraktas 

inte som avfall enligt dessa föreskrifter.  

Deponering Med deponering avses förvaring på land eller i vatten som varar 

längre tid än 1 månad och där förvaringen inte sker i väntan på 

användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under 

transport. Deponering omfattar även användande av avfall för 

anläggningsändamål. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras 
enligt 3 § Avfallsförordningen (2011:927). 

Fordon Med fordon avses ett transportmedel med förbränningsmotor som 

kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område 

eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en 

deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 

vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional 

bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför 

variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 

tillsynsmyndigheten. 

Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att 

en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, 

behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, 

omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är 

föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med 

Miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.  

Hushållsbehov Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det 

egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. 

Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar 

av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i 

detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, 
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exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall 

också anses vara hantering för hushållsbehov. 

Hälso- eller miljöfarliga 

produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter enligt Kemikalieinspektionens 

definition i KIFS 1994:12, samt dess ändringar eller b) Varor som 

innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen c) Petroleumprodukter 

som bensin, motorolja mm eller d) Vätskor och fasta material som 

innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.  

Jord- och vattenslagning  Med jord- och vattenslagning avses mellanlagring i mark eller i 

vatten av plantor i väntan på utplantering.  

Lagring Med lagring avses förvaring på land eller i vatten som varar längre 

tid än 1 vecka och där förvaringen sker i väntan på användning, 

återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport.  

Naturgödsel Med naturgödsel avses avföring och urin från husdjur, vilket också 

innefattar boskap, avseende minst 1 djurenhet. 

Processvatten Med processvatten avses vatten som används i industriell process 

och i och med detta förändras i kemisk/fysisk aspekt i förhållande 

till recipienten/Bolmen. 

Sekundärt skydd Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl 

som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är 

gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den 

totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens 

volym, eller c) dubbelmantlade rörledningar eller d) 

uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska 

och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl 

eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material 

som är beständigt mot avsett ämne. 

Spillvatten Det avloppsvatten som avleds från toaletter, bad, disk och tvätt i 

bostadsbebyggelse. 

Tillverkning Med tillverkning avses en process där huvudsyftet är att producera 

ämnet eller föremålet som åsyftas.  

Tomtmark Med tomtmark avses mark som upptas av bl.a. småhus samt 

trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunikationsutrymme 

m.m. och som ligger i anslutning till bostadshus, inklusive 

byggnaderna. 
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Uppställning  Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet 

längre än 2 timmar och att fordonet har lämnats obevakat. 

Yrkesmässig  Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss 

omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart 

vinstsyfte och är av självständig karaktär.  Verksamheten behöver 

dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på 

vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot 

hobbyverksamhet. 

Ytvatten Med ytvatten avses hela vattenvolymen i vattendrag, sjö, tjärn, 

damm, å, bäck eller dike som någon gång under året är 

vattenförande.   
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Monica Andersson 010-2237447  

 
 

 

KONSEKVENSUTREDNING ENLIGT FÖRORDNINGEN 

(2007:1244) OM KONSEKVENSUTREDNING VID 

REGELGIVNING, I FRÅGA OM VATTENSKYDDSOMRÅDE 

OCH SKYDDFÖRESKRIFTER FÖR SYDVATTENS VATTENTÄKT 

BOLMEN, LJUNGBY KOMMUN 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
Sydvatten har hos Länsstyrelsen i Kronoberg ansökt om vattenskyddsområde 
med skyddsföreskrifter för deras vattentäkt Bolmen i Ljungby kommun.  

Skälet till ansökan om vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten mot 
föroreningar och sådan markanvändning som kan försämra vattenkvaliteten och 
möjligheterna att under kort eller lång tid använda vattentillgången för 
dricksvattentäkt. 

GENERELLT OM SYFTET MED EN KONSEKVENSUTREDNING  
I Regeringens skrivelse 2007/08:131 (s. 10) anges att syftet med en 
konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning, är bland annat att så långt som möjligt försäkra sig om att 
regleringen verkligen behövs, att den löser det aktuella problemet samt att få ett 
allsidigt underlag för bedömningen av de kostnader och andra effekter, till 
exempel miljömässiga och sociala, som regeln kan medföra. 
Konsekvensutredningen ska leda till att nya eller ändrade regler som införs ska 
vara enkla och ändamålsenliga. En konsekvensutredning enligt förordningen 
syftar också till att öka reglernas kvalitet så att behovet av tolkning minskar och 
att verka återhållande på kostnader för dem som ska efterleva reglerna. 

I förordningen anges att en konsekvensutredning ska göras i den omfattning som 
behövs i det enskilda fallet. En konsekvensutredning ska göras enbart för de 
föreskrifter som påverkar allmänhetens möjlighet att färdas och vistas inom 
området. 
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Enligt 6 § i förordningen ska en konsekvensutredning innehålla följande punkter, 
som i det följande behandlas var för sig: 

1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå, 

2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå 
och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd, 

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen, 

4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 
sig på, 

5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen, 

6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och 

7. en bedömning av om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. 

1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ 
Av de 17 delägarkommuner som i dagsläget får vatten från Sydvatten försörjs 9 
kommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, 
Svalöv och Ängelholm) helt av Bolmen via Ringsjöverket. Ytterligare 4 
kommuner (Eslöv, Lund, Malmö och Staffanstorp) försörjs delvis från Bolmen. 
De kvarvarande 4 kommunerna (Burlöv, Skurup, Svedala och Vellinge) försörjs 
av Vombsjön via Vombverket. Syftet med att bilda ett vattenskyddsområde för 
Bolmen är att säkerställa ett långsiktigt nyttjande av Bolmen som dricksvattentäkt. 
Restriktioner i markanvändningen och begränsningar i rätten att färdas och vistas 
inom området behövs för att minska risken för att en förorening uppstår. 
Föreskrifterna bör även anpassas till Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om 
vattenskyddsområden och Naturvårdsverkets allmänna råd om 
vattenskyddsområden (NFS 2003:16).   

2. ALTERNATIVA LÖSNINGAR OCH EFFKTERNA OM NÅGON 

REGLERING INTE KOMMER TILL STÅND 
Det finns inga alternativa lösningar, inom ramen för vad Länsstyrelsen med stöd 
av 7 kap miljöbalken kan besluta om, än restriktioner i markanvändningen som 
uppfyller syftet med vattenskyddsområdet. 

Om någon reglering inte kommer till stånd blir effekten att risken för utslagning 
av dricksvattenproduktionen p.g.a. utsläpp av en förorening blir större än om 
föreslagna föreskrifter införs. 

3. VILKA SOM BERÖRS AV REGLERINGEN 
Samtliga sakägare och andra som färdas och vistas inom aktuellt 
vattenskyddsområde kommer att beröras av den föreslagna regleringen. 
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4. BEMYNDIGANDEN SOM LÄNSSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT 

GRUNDAR SIG PÅ 
Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808), MB, får länsstyrelsen förklara ett mark- 
eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas som vattentäkt. 

Enligt 7 kap 22 § MB ska länsstyrelsen för ett vattenskyddsområde meddela 
sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet med området.  

Enligt 7 kap 30 § MB får länsstyrelsen meddela föreskrifter om rätten att färdas 
och vistas inom ett område som skyddas enligt 7 kap MB. 

5. KOSTNADSMÄSSIGA OCH ANDRA KONSEKVENSER 

REGLERINGEN MEDFÖR OCH JÄMFÖRELSE AV KONSEKVENSERNA 

FÖR DE ÖVERVÄGDA REGLERINGSALTERNATIVEN 
De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna är för 
kungörandet av föreskrifterna såsom sägs i 27 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och utmärkning av föreskrifterna.  

För vissa befintliga verksamheter finns det krav på tillstånd och för dessa behöver 
tillstånd sökas inom viss tid. Kostnaden för tillstånd är däremot liten i förhållande 
till kostnaden för den eventuella skada som kan uppstå på vattentäkterna till följd 
av verksamheten. 

FÖRESKRIFTER SOM PÅVERKAR ALLMÄNHETENS MÖJLIGHET ATT FÄRDAS 

OCH VISTAS INOM OMRÅDET 

Primär zon A 

Regleringen innebär att det blir förbjudet, inom vattentäktszon, att framdriva 
fordon på sjö med hjälp av förbränningsmotor och tvätta fordon på ytor där 
avrinning sker till ytvattenrecipient.  

Förbudet medför att man inte kan använda befintliga fordon eller rengöra dem 
på ytor som använts. Detta kan innebära kostnader för enskilda. 

Primär zon B och sekundär zon 
Regleringen innebär att det blir förbjudet, inom primär och sekundär skyddszon, 
att ställa upp tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare, rymmande mer 
än 250 liter, och som innehåller petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller 
övriga hälso- eller miljöfarliga produkter. 

Från förbudet undantas om uppställning sker med sekundärt skydd och bränsle 
drifttanken på fordon. 

Förbudet medför att man antingen måste ordna med uppställningsplats som 
uppfyller ovan nämnda krav eller ordna med uppställningsplats utanför 
vattenskyddsområdet för de fordon, maskiner eller släp som inkluderas i 
förbudet. Detta kan innebära kostnader för enskilda. 
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Effekt av förbuden 
Ovan nämnda restriktioner riktar sig både mot sakägare/fastighetsägare som 
restriktion i markanvändningen och för allmänheten genom begränsning i rätten 
färdas och vistas inom vattenskyddsområdet. 

Sammantaget kommer risken för förorening av vattentäkterna minska avsevärt 
med vattenskyddsområdet medan kostnaden för enskilda bedöms i 
sammanhanget betydligt lägre än kostnaden för att rena ett förorenat råvatten 
eller flytta vattentäkten. 

6. BEDÖMNING AV OM REGLERINGEN ÖVERENSSTÄMMER MED 

ELLER GÅR UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV SVERIGES 

ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN 
Regleringen går inte utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen. 

7. BEDÖMNING AV OM SÄRSKILDA HÄNSYN BEHÖVER TAS NÄR 

DET GÄLLER TIDPUNKTEN FÖR IKRAFTTRÄDANDE OCH OM DET 

FINNS SÄRSKILDA BEHOV AV SPECIELLA INFORMATIONSINSATSER 
Föreskrifterna träder i kraft direkt när beslutet fattats. För de verksamheter där 
ändring krävs finns övergångsbestämmelser som ger verksamhetsutövaren två år 
på sig för att agera. Både förslag till beslut och beslutet skickas ut till samtliga 
fastighetsägare och kungörs i ortstidningar. Några ytterligare informationsinsatser 
bör inte behövas. 

 

 

Monica Andersson 
Vattenvårdshandläggare 
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