
 

   

 

 

   

 

 

 

beslutat den 25 november 2020 (dnr. 513-879-13). 

1§ Kemiska bekämpningsmedel 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

1.1 Hantering av kemiska 

bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

 
 

Undantag från förbudet gäller för: 

- punktsanering mot ohyra 

och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors 

hälsa. Punktsanering ska 

anmälas. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

 

 
 

Undantag från förbudet gäller för: 
 

- punktsanering mot ohyra och 

skadedjur som innebär olägenhet 

för människors hälsa. 

Punktsanering ska anmälas. 

 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:9 om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

reglerar hanteringen av kemiska bekämpningsmedel utöver vad som framgår av 

skyddsföreskrifterna i detta beslut. 
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2§ Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

2.1 Hantering av mer än 50 liter 

petroleumprodukter och andra 

brandfarliga vätskor är 

förbjudet. 

 
 

Undantag från förbudet gäller för: 

- drivmedel i maskiners 

och fordons tankar. 

- transporter genom zonen. 

- hantering av olja för 

uppvärmning i anläggningar 

för husbehov. 

 

-- 

2.2 Det är förbjudet att installera 

nya cisterner i mark. 

Mobila cisterner är förbjudna. 

Anmälan krävs för befintlig cistern. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

2.3 Hantering, undantaget transport, 

av större mängder kemikalier än 

för husbehov ska anmälas. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor och spilloljor reglerar hanteringen av petroleumprodukter samt spillolja utöver 

vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut. Inom vattenskyddsområde ställs hårdare krav för 

bland annat cisterner (>250 l) och för de ytor som hanteringen sker inom. 

3§ Väghållning samt uppställningsplatser 
 

 

 

 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

3.1 Spridning av kemiska halk- och 

dammbekämpningsmedel ska 

anmälas. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

3.2 Upplag av asfalt, oljegrus eller 

kemiska halk- och 

dammbekämpningsmedel är 

förbjudet. 

Upplag av asfalt, oljegrus eller kemiska 

halk- och dammbekämpningsmedel 

kräver tillstånd. 

3.3 Beläggningsarbete och andra 

förbättringsarbeten i anslutning till 

väg ska anmälas. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 
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3.4 Uppställning av tankbilar, tankbilssläp 

eller andra transportbehållare 

innehållande hälso- eller miljöfarliga 

ämnen är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 

 

3.5 Uppställning av arbetsfordon med en 

bränsletank större än 100 liter kräver 

tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 

4§ Avledning avavloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

4.1 Nyetablering av enskild 

avloppsanläggning för spillvatten är 

förbjuden. 

- 

4.2 Tvätt av motorfordon, maskiner och 

förbränningsmotorer med varmvatten, 

högtryck eller tvättkemikalier är 

förbjudet. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och 

förbränningsmotorer med 

tvättkemikalier är förbjudet. 

4.3 Nya anläggningar för dagvatten från 

hårdgjorda trafikerade ytor kräver 

tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13§ och 16§ reglerar 

hanteringen av avloppsvatten utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut. 

 

5§ Avfall och upplag 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

5.1 Upplag av snö som härrör från 

ytor utanför primär zon är 

förbjuden. 

Upplag av snö som härrör från ytor 

utanför primär eller sekundär zon är 

förbjuden. 

5.2 Upplag av handelsgödsel och 

miljöfarliga kemikalier är 

förbjudet. 

Upplag av handelsgödsel och 

miljöfarliga kemikalier kräver 

tillstånd. 
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5.3 Upplag, deponering eller 

nedgrävning av avfall samt massor 

som ännu inte klassats eller 

karakteriserats enligt 

avfallsförordningen är förbjudet. 

 
Kompostering av latrin är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 

 

 

 
Kompostering av latrin kräver tillstånd. 

 

Avfallsförordningen 2011:927 reglerar hanteringen av avfall utöver vad som framgår av 

skyddsföreskrifterna i detta beslut. 

6§ Jordbruk 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

6.1 Spridning av organiska 

växtnäringsämnen är 

förbjudet. 

Spridning av organiska 

växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

6.2 Nyetablering av anläggning 

för förvaring av stallgödsel, 

urin och ensilage är 

förbjuden. 

Lagring och kompostering av 

gödsel i stukor och av ensilage 

direkt på mark är förbjudet. 

Nyetablering av anläggning för 

fövaring av stallgödsel, urin och 

ensilage kräver tillstånd. 

 
 

Lagring och kompostering av gödsel i 

stukor och av ensilage direkt på mark 

kräver tillstånd. 

 
Undantag från tillståndet gäller för: 

 

- tillfällig lagring av fastgödsel, 

utom fjäderfägödsel, i stuka 

högst 2 veckor innan 

spridning. 

 
SJVFS 2015:21 24§ för känsliga områden reglerar åtgärder inom känsliga områden utöver vad som 

framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut. 
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7§ Skogsbruk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primär skyddszon Primär skyddszon 

7.1 Upplag av timmer, virke, grot, 

bark, flis och spån är förbjudet. 

 
 

Undantag från förbudet gäller för: 

- privatpersoners upplag 

på tomtmark för 

husbehov. 

Upplag längre än tre månader av timmer, 

virke, grot, bark, flis och spån kräver 

tillstånd. 

 
Undantag från förbudet gäller för: 

- privatpersoners upplag 

på tomtmark för 

husbehov. 

7.2 Hantering av plantor behandlade 

med kemiska bekämpningsmedel är 

förbjudet. 

Samma som för primär skyddszon. 

7.3 Uppodling av skogsmark till 

åker kräver tillstånd. 

Samma som för primär skyddszon. 

 
 Miljöprövningsförordningen 2 kap 4§ reglerar åtgärder inom skogsbruket utöver vad 

som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut. 

8§ Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

8.1 Schaktnings-/grävarbeten som berör en 

yta större än 10 m2 eller till ett djup 

större än 0,5 m kräver tillstånd. 

 

Underhåll i form av schaktning och 

anläggningsarbete av befintliga 

vägar, diken, el- och 

kommunikations- ledningar, ska 

anmälas. 

Schaktnings-/grävarbeten som berör en yta 

större än 100 m2 eller till ett djup större än 

1 m ska anmälas. 

 

Underhåll i form av schaktning och 

anläggningsarbete av befintliga vägar, 

diken, el- och kommunikationsledningar, 

ska anmälas. 

8.2 Materialtäkt är förbjudet. Samma som i primär skyddszon. 
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9§ Energianläggningar, grundvattenbrunnar samt miljöfarlig verksamhet 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

9.1 Nyetablering av anläggning för 

utvinning eller lagring av värme 

och/eller kyla ur berg, mark och 

yt- eller grundvatten är 

förbjuden. 

Befintlig anläggning för utvinning 

av värme och/eller kyla i berg, mark 

och yt- eller grundvatten som inte 

har anmälts vid ikraftträdandet av 

denna föreskrift ska anmälas. 

Nyetablering av anläggning för 

utvinning eller lagring av värme 

och/eller kyla ur berg, mark och 

yt- eller grundvatten kräver 

tillstånd. 

Befintlig anläggning för utvinning 

av värme eller kyla i berg, mark 

och yt- eller grundvatten som inte 

har anmälts vid ikraftträdandet av 

denna föreskrift ska anmälas. 

9.2 Tillstånd krävs för nyanläggning 

av vattenbrunn. 

Anmälan krävs för nyanläggning 

av vattenbrunn. 

9.3 Nyetablering av miljöfarlig 

verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) är förbjuden. 

Nyetablering av miljöfarlig 

verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) kräver tillstånd. 

 

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en 

anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter skall senast två år 

efter ikraftträdandet ha inkommit till tillsynsmyndigheten med en ansökan om tillstånd. 

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar 

en anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter, skall detta förbud börja 

gälla först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter. 

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 

1 § miljöbalken. 

Brandfarlig vätska avser vätskor med en flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C. 

 

 

 

Dagvatten är avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. 

Deponering avser slutförvaring av avfall. 

Grot avser grenar, ris och toppar 
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Hantering, används i samma betydelse som i 14 kap 2§ Miljöbalken. Hantering 

betyder bl.a. förvaring, saluförande, transport, bearbetning men också spridning. 

Husbehov avser i dessa föreskrifter hantering av enstaka förpackningar av de 

största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också 

anses vara hushållshantering. 

Huvudman för vattentäkten är Borgholm Energi AB. 

 

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att 

förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, 

förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom 

enligt 14 kap. 2 § miljöbalken. Även kombinationsgödsel som innehåller 

bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel. 

Lagring avser avfall som lagras på annan plats än där avfallet uppstod. För att 

avfallet ska räknas som mellanlagrat får ingen bearbetning äga rum av avfallet. 

Materialtäkt avser utbrytning av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 

jordarter för försäljning. 

Miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap 1§ Miljöbalken, dvs även så kallade 

U- verksamheter: 

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 

anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 

medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp 

än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller 

grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 

medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 

joniserande eller icke joniserande strålning eller annat liknande enligt 9 

kap. 1 § miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämnden avser den eller de nämnder som ska fullgöra 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta är för 

närvarande Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. 
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Organisk växtnäring avser produkter som har sitt ursprung från levande djur och växter, 

till exempel fastgödsel, flytgödsel och urin. Gödsel från betande djur omfattas inte av 

definitionen. 

Petroleumprodukt avser produkter utvunna från råolja. Exempel på petroleumprodukter 

är bensin, diesel och eldningsolja. 

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenheter för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig. 

Spillvatten, avser avlopp från bad, disk, tvätt (BDT) och WC. 
 

Stuka avser förvaring direkt på mark. 

 

Upplag avser tillfällig eller permanent förvaring av föremål eller ämnen. 
 

Uppställning avser parkering med en varaktighet över 6 timmar och att fordonet/maskinen 

har lämnats obevakat. Vid sömn eller vila i fordonet anses det vara obevakat. 

Yrkesmässig hantering definieras utifrån verksamhetens självständighet, varaktighet och 

vinstsyfte. Dessa tre faktorer regleras enligt 13 kap. 1§ Inkomstskattelagen (1999:1229). 

 

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ 

miljöbalken. 

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ 

miljöbalken. 

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående 

anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska 

göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till 

vattentäktens huvudman, Borgholm Energi AB, samt till den kommunala nämnd som 

har tillsyn enligt Miljöbalken i Borgholms kommun. 

Vattentäktens huvudman bör upprätta en beredskapsplan för sanering vid akut 

föroreningsrisk senast två år efter att dessa föreskrifter har fastställts. 
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Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt 

till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras enligt 31 kap. 

miljöbalken. Krav om ersättning eller inlösen av fastighet ska väckas 

hos mark- och miljödomstolen. Sådan talan ska väckas inom ett år från 

det att beslutet har vunnit laga kraft. 

Detta beslut kommer fattats av Länsstyrelsen som därmed är 

tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Tillsynen kan överlåtas till 

kommunen om kommunen ansöker om det. 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter 

prövas av den kommunala nämnd som har tillsyn enligt miljöbalken i 

Borgholms kommun. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till 

kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan 

verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 

veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att 

undvika vattenförorening. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med 

föreläggande om försiktighetsmått. 

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller 

annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för 

kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas 

tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk 

för påverkan av vattentäkten. 

Länsstyrelsen får bevilja dispens från föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl (7 kap. 22 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § 

miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas 

syfte. 

Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till 

vattenskyddsområdet skall det finnas skyltar som utmärker 

vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att 

vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske 

i samråd med väghållare.  
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Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt 

uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skylten ska vara väl synlig 

och vara av varaktig beskaffenhet samt sättas upp av verksamhetsutövaren. 

 

 

 

Föreskrifterna gäller omdelbart, även om beslutet överklagas. 

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet. Eventuell 

skrivelse sänds till Länsstyrelsen 391 86 Kalmar, senast den 30 december 2020. 

 

Peter Sandwall 

 

       Sara Brattström 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


