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Bilaga 1
Skyddsföreskrifter för vattentäkten i Maglaröd, Skeingesjön samt delar
av Simontorpsåns avrinningsområde i Osby och Hässleholms kommun.
Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på
upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområdet samt
en inre och en yttre skyddszon. Med benämningen vattentäkt i
skyddsbestämmelserna avses såväl grundvattentäkt som ytvattentäkt.
Med hantering avses här nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Huvudman för vattentäkten är Osby kommun och tillsynsmyndighet är
Länsstyrelsen i Skåne län.
Bestämmelser för den yttre skyddszonen gäller även för den inre skyddszonen.
För den inre skyddszonen anges dessutom skärpta bestämmelser för vissa
aktiviteter.
§1
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
§2
Inom skyddsområdena skall gälla följande:
a)

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Inre skyddszon:
Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat
än för oljeförsörjning för befintliga byggnader eller för jord- och
skogsbruksmaskiner samt för användning i maskiner och fordon.
Yttre skyddszon:
Vid hantering som medför risk för spill eller läckage av petroleumprodukter
inom vattenskyddsområdet krävs hårdgörning av mark, eller annan tätande
åtgärd som ger motsvarande skydd mot vattenförorening. Förvaring i cistern
eller lösa behållare av mer än 250 liter brandfarliga vätskor skall anmälas till
kommunens nämnd för miljöfrågor. Det sekundära skyddet skall rymma minst
den största behållarens volym. Invallningen skall i sin helhet utföras i vattentät
betong eller så att motsvarande täthet erhålls. Tankar och förvaringskärl för
petroleumprodukter skall vara utformade så att kontroll är möjlig.
Nya underjordiska cisterner får inte installeras. Befintliga underjordiska
cisterner skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.
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Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller för ytoch grundvatten skadliga ämnen får inte ske. För hantering skall i övrigt
iakttagas vad som gäller enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4).
Övergångsbestämmelser
För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter och brandfarliga
vätskor skall kravet på erforderliga skyddsanordningar i § 2 a gälla från och
med den 30 juni 2005.
b)

Hantering av ensilage, växtnäringsämnen och kemiska
bekämpningsmedel

Inre skyddszon:
Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor.
Fast stallgödsel får användas och spridas på mark efter anmälan till
kommunens nämnd för miljöfrågor om det är uppenbart att någon risk för
förorening av grundvattnet eller ytvattendrag inte föreligger.
Flytgödsel, urin, avloppsslam och kemiska bekämpningsmedel får inte
användas och spridas inom området.
Yttre skyddszon:
Ensilage, växtnäringsämnen, flytgödsel, urin, avloppsslam, och fast stallgödsel
får endast hanteras, i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets
behov och på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. All
gödsling skall ske enligt gödslingsplan.
Flytgödsel, urin, avloppsslam och fast gödsel får inte spridas på tjälad eller
snötäckt mark.
För yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel erfordras tillstånd
av kommunens nämnd för miljöfrågor.
Upplag och hanteringsytor skall vara hårdgjorda samt försedda med
uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Dagvattenledningar,
avloppsledningar och gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar
skall vara täta och underhållas samt inspekteras regelbundet.
Ny- och ombyggnader skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.
För befintliga anläggningar får kommunens nämnd för miljöfrågor föreskriva
särskilda regler.
Övergångsbestämmelser
Tillstånd för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inom yttre
skyddszonen skall inhämtas hos kommunens nämnd för miljöfrågor med
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undantag för den växtsäsongen då skyddsföreskrifterna träder i kraft.
Tillståndplikt gäller från och med växtsäsongen 2005.
c)

Vattenbruk

Inre och yttre skyddszon:
I Skeingesjön inom skyddsområdet får fiskodling inte bedrivas. Inom övriga
delar av skyddsområdet får fiskodling eller annat vattenbruk bedrivas endast
efter tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Produktion av mer än 500
kg fisk/år och anläggning får inte ske.
d)

Skogsbruk

Inre skyddszon:
Det är förbjudet att hantera träskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel.
Yttre skyddszon:
Upplag av bark, flis, spån och timmer kräver tillstånd av kommunens nämnd
för miljöfrågor. Det är förbjudet att plantera bekämpningsmedelspreparerade
skogsplantor inom ett avstånd av 25 m från vattendrag, som finns med på den
topografiska kartan. Markavvattning eller skyddsdikning får inte utföras i
skogsmark.
e)

Avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon:
Det är förbjudet att installera nya infiltrationsanläggningar och anläggningar
för utsläpp av avloppsvatten. Befintliga anläggningar inklusive ledningar skall
anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar skall vara
täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller
renoveras.
Yttre skyddszon:
Det är förbjudet att installera nya infiltrationsanläggningar och anläggningar
för utsläpp av avloppsvatten utan tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor.
Det är förbjudet att släppa ut orenat dagvatten från t.ex. tankningsplatser,
biltvättar, bark-, flis-, spån- och virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring
industrier.
Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte förekomma,
undantaget trädgårds- och hushållskompost för enskild fastighet.
f)

Miljöfarlig verksamhet

Inre och yttre skyddszon:
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För nyetablering eller ändring av verksamheter som är anmälningspliktiga
enligt bilagan i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet skall
vattenskyddet beaktas.
g)

Miljöfarliga ämnen

Inre och yttre skyddszon:
Hantering, av för grundvattnet skadliga ämnen såsom fenoler, organiska
lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m., utöver vad som behövs för normal
hushållning, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
h)

Landsvägar och transport av farligt gods

Inre skyddszon:
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av väg.
Vid spridning av vägsalt och dammbindningsmedel krävs tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering av avfall eller snö från
trafikerade ytor, utöver normal snöröjning är förbjudet.
Yttre skyddszon:
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor, som föreskriver intill vilken mängd
ämnena får lagras samt föreskriver erforderliga skyddsåtgärder. Deponering av
snö från trafikerade ytor får inte förekomma på eller intill sjöar och vattendrag.
Det är förbjudet att transportera farligt gods annat än på rekommenderad väg
för farligt gods. Undantag är transporter till fastigheter inom skyddszonen.
i)

Täktverksamhet, dikning, schakt - och anläggningsarbeten.

Inre och yttre skyddszon:
Nyetablering av grus-, sand-, bergtäkter och liknande materialtäkter får inte
förekomma. För husbehovstäkt erfordras tillstånd av Länsstyrelsen.
Vattenproduktionsintressena skall särskilt beaktas vid ansökningar om förnyat
tillstånd för befintliga materialtäkter. Den som ansöker om förnyat täkttillstånd
skall avkrävas sådana geologiska och hydrogeologiska undersökningar som
tydligt visar avlagringars utbredning, sammansättning och mäktighet såväl
över som under grundvattensnivån, avrinningsområde, grundvattensavrinning
samt rådande vattenkvalité.
Schaktningsarbeten, deponering och tillförsel av främmande massor för
utfyllnad och avjämning får inte ske utan tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor.
För all utförande av markavvattning, även dränering av jordbruksmark genom
täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm,
erfordras tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
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j)

Energianläggningar

Inre skyddszon
Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordsvärme,
bergvärme och grundvattensvärmesystem med återföring av returvatten).
Yttre skyddszon
Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordsvärme,
bergvärme och grundvattensvärmesystem med återföring av returvatten) utan
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Anläggningar får endast
anordnas för värmeförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheters värmebehov.
Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage får inte användas i slangsystem.
Befintliga slangsystem skall skyltas eller markeras tydligt.
k)

Motorbåtstrafik och camping

Inre och yttre skyddszon:
Det är inte tillåtet att anordna tävlingar med motordrivna båtar och andra
farkoster på Skeingesjön och Nybygdasjön. Användning av vattenskotrar,
landning med amfibieflygplan och helikoptrar är inte tillåtet på Skeingesjön
och Nybygdasjön. Det är förbjudet att släppa ut toalettavlopp eller avfall i sjöar
och vattendrag i skyddsområdet. Båt som har toalett med direktutsläpp får inte
förekomma, såvida inte toaletten görs obrukbar. Husvagnscamping är endast
tillåten på, av kommunens nämnd för miljöfrågor, anvisad plats.
l)

Fordonstvätt

Inre och yttre skyddszon: Tvätt av motorfordon och maskiner får inte utföras
på sådan plats där avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag eller där
tvättvattnet infiltreras i genomsläppliga jordar. Tvättanläggningar och
bilvårdanläggningar för kommersiellt bruk, t.ex. åkerier eller anläggningar som
avser tvättning av fler fordon än vad som normalt nyttjas inom det enskilda
jordbruket, får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor. För befintliga icke tillståndspliktiga anläggningar får kommunens
nämnd för miljöfrågor meddela villkor.
§3

Allmänna upplysningar

Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 §
MB.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller
verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och
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olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
at förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en
yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder
i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Beredskap
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av
vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet, vilket framgår av 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 §
räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala
räddningstjänsten, tel. 112, miljö- & hälsoskyddsförvaltningen samt
vattentäktens huvudman.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31
kap 4 § MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan
ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i
anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att
förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund
av skyddsföreskrift.
Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken
och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan
emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter
beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuella
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Uppsättning av skyltar
För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett
avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens
tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43
§ väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet
informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade
föreskrifter.
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Övrig lagstiftning
Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas
prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse
kommenteras här nedan.
Spridning av kemiska bekämpningsmedel
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter
om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för
detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt
beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges
också meddela villkor för tillståndet.
Hantering av brandfarliga vätskor
I Naturvårdsverkets ”föreskrifter och allmänna råd”, 2000:4, om skydd mot
mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs
särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka
brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och
läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att
tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank
inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd
lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller
dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och
som är under regelbunden uppsikt.
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av
farligt gods i länet. I berört skyddsområde är väg 23 och väg 1950 delen väg
23- tätortens västgräns rekommenderade vägar för transporter med farligt gods.
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan
meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. Kommunen medger dispens efter
att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning
kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att
undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB,
meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
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Skyddsområde för vattentäkten i Maglaröd, Skeingesjön samt delar av
Simontorpsåns avrinningsområde i Osby och Hässleholms kommun.

