
 

   

 

   

 

 

beslutade den 25 november 2020 (dnr. 513-434-16). 

1§ Petroleumprodukter   

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för hantering 

av mer än 50 liter 

petroleumprodukter.   

- 

Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- transport inom området. 

- bränsle i drifttankar på fordon. 

- befintlig lagring som har sekundärt skydd. 

- underhållsarbete för statliga och kommunala vägar. 

Upplysning 

Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 

(2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 

vätskor och spilloljor.  
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2§ Miljöfarlig verksamhet  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för miljöfarlig verksamhet 

eller åtgärd som är tillståndspliktig 

enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

- 

Undantag för primär skyddszon gäller: 

- befintlig verksamhet  

Tillstånd krävs för miljöfarlig verksamhet 

eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 

2-32 kap i miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- befintlig verksamhet  

3§ Fordonstvätt 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för fordonstvätt. Förbud för fordonstvätt på 

hårdgjord yta. 

Undantag för sekundär skyddszon gäller: 

- fordonstvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd 

enligt miljöbalken.  

- jord- och skogsbruksmaskiner som enbart spolas av med vatten. 

4§ Växtskyddsmedel 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för hantering av 

växtskyddsmedel. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Undantag från primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- hantering för hushållsbehov. 

- för transport. 

- för biologiskt behandlade skogsplantor. 

Upplysning 

Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 

(2015:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. 
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5§ Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för tillfällig lagring av 

naturgödsel i fält s.k. stuka. 

- 

6§ Avloppsanläggning 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för nyetablering av 

spillvattenanläggning för 

infiltration i mark. 

- 

Undantag från primär skyddszon gäller: 

- infiltration av BDT-vatten i mark. 

Tillstånd krävs för ändring av 

befintlig spillvattenanläggning. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Undantag från primär skyddszon gäller: 

Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för 

hushållsspillvatten, HVMFS (2016:17). 

7§ Upplag och deponier 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för upplag, deponering 

eller nedgrävning av avfall samt 

massor som ännu inte klassats 

eller karakteriserats enligt 

avfallsförordningen. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Förbud för upplag av vägsalt, 

asfalt och oljegrus. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Förbud för upplag av timmer, 

virke, grot, bark, flis eller spån 

längre än 3 månader. 

 

Undantag från primär skyddszon gäller: 

- lagring för uppvärmning av hushållsbehov. 
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8§ Materialtäkter och markarbeten 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för materialtäkt. - 

Anmälan krävs för schaktning 

och underjordsarbeten med en 

sammanhängande volym av 100 

m2 eller till ett djup större än 2 

meter. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- underhåll av befintligt ledningsnät avseende el, telefon, bredband 

och väg. 

9§ Anläggningar för lagring och utvinning av värme- och kylenergi 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för ny 

anläggning för utvinning av 

värme- eller kylenergi från mark- 

eller ytvatten.  

- 

 

10§ Vattenbruk 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för vattenbruk. Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Skyddsföreskrifter för Kristdala 
Vattenskyddsområdet är indelat i primär- och sekundär skyddszon (se kartan i bilaga 1).  

 

1§ Petroleumprodukter   

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för hantering av mer än 

25 liter petroleumprodukter.   

Tillstånd krävs för hantering av mer 

än 50 liter petroleumprodukter. 

Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- transport inom området. 

- bränsle i drifttankar på fordon. 

- befintlig lagring som har sekundärt skydd. 

- underhållsarbete för statliga vägar och kommunala vägar. 

Förbud mot uppställning av motorfordon 

längre än 10 timmar. 

Förbud mot uppställning av 

motorfordon längre än 7 dagar.  
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Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- uppställning inom tomtplats eller låst utrymme. 

Upplysning 

Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 

(2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 

vätskor och spilloljor.  

2§ Miljöfarlig verksamhet  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för miljöfarlig 

verksamhet eller åtgärd som 

är tillståndspliktig enligt 2§ 

32 kap i 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

Samma föreskrift som i primär skyddszon.  

Tillstånd krävs för miljöfarlig 

verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

3§ Fordonstvätt 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för fordonstvätt. Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Undantag för sekundär skyddszon gäller: 

- fordonstvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd 

enligt miljöbalken. 

- jord- och skogsbruksmaskiner som enbart spolas av med vatten. 

4§ Växtskyddsmedel 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för hantering av 

växtskyddsmedel. 

Tillstånd krävs för hantering av 

växtskyddsmedel. 
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Undantag från primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- transport. 

- hantering av växtskyddsmedel för hushållsbehov för punktbehandling av 

enskilda växter, ohyra och skadedjur. 

Upplysning 

Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift 

NFS (2015:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. 

5§ Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för tillfällig lagring 

av naturgödsel i fält s.k. 

stukor. 

Samma föreskrift som i 

primär skyddszon 

Tillstånd krävs för 

yrkesmässig hantering av 

växtnäringsämnen. 

- 

Undantag för primär skyddszon gäller: 

- transport. 

6§ Djurhållning 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Anmälan krävs för 

djurhållning av 1 eller fler 

djurenheter. 

Samma föreskrift som primär 

skyddszon. 

7§ Avloppsanläggning 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för enskild 

spillvattenanläggning. 

Samma föreskrift som primär 

skyddszon. 
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8§ Upplag och deponier 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för upplag, deponering 

eller nedgrävning av avfall samt 

massor som ännu inte klassats 

eller karakteriserats enligt 

avfallsförordningen. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Förbud för upplag av vägsalt, 

asfalt och oljegrus. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Förbud för upplag av snö från 

trafikerade ytor utanför primär 

skyddszon. 

Förbud för upplag av snö 

från trafikerade ytor utanför 

primär- och sekundär 

skyddszon. 

9§ Materialtäkter och markarbeten 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för materialtäkt. Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Tillstånd krävs för 

schaktning och 

underjordsarbeten med en 

sammanhängande volym av 

100 m3 eller till ett djup större 

än 2 meter. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller: 

- underhåll av befintligt ledningsnät avseende el, telefon, bredband 

och väg. 

10§ Anläggningar för lagring och utvinning av värme- och kylenergi 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för ny anläggning för 

utvinning av värme- eller 

kylenergi från berg, mark och 

vatten.  

Tillstånd krävs för ny 

anläggning för utvinning av 

värme- eller kylenergi från 

berg, mark och vatten. 
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11§ Anläggningar för uttag av vatten 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Förbud för nyetablering av 

brunn för uttag av vatten. 

Tillstånd krävs för 

nyetablering av brunn för 

uttag av vatten.  

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 samma betydelse som i 15 kap. 1§ miljöbalken, dvs. varje ämne eller 

föremål som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 

Avfallsdefinitionen är gemensam för EU enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG). För att 

avgöra om föremål eller ämnen ska klassas som avfall eller produkt/biprodukt har EU-

kommissionen tagit fram vägledningen ”Tolkningsmeddelanden om avfall och 

biprodukter”.

BDT-vatten: avser spillvatten från bad, disk och tvätt.

Deponering: avser slutförvaring av avfall.

Djurenhet: avser samma betydelse som i bilagan till förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Hantering: avser enligt miljöbalken 14 kap. 4§ - tillverkning, behandling, förpackning, 

förvaring, lagring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, 

underhåll, överlåtelse. 

Hushållsbehov: avser ett behov inom det egna hushållet och är inte förenat med 

kommersiella intressen. 

Materialtäkt: avser utbrytning av berg, grus, sand, jord eller andra jordarter.

Miljöfarlig verksamhet: avser verksamhet som regleras enligt 9 kap. 1 miljöbalken.
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Motorfordon: avser enligt (lag 2001:559) om trafikdefinitioner ett motordrivet fordon ett 

fordon som avses användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, 

och som är inrättat  

1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller 

godsbefordran, eller 

2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är 

att anses som en traktor eller ett motorredskap.   

Petroleumprodukter: avser produkter utvunna från råolja. 

 

Stuka: avser förvaring direkt på mark. 

 

Upplag: avser tillfällig eller permanent förvaring av föremål.  

 

Uppställning: avser obevakad parkering med en varaktighet över 10 timmar inom primär 

skyddszon och 7 dagar inom sekundär skyddszon för Kristdala vattenskyddsområde. Vid 

sömn eller vila i fordonet anses det vara obevakat.   

 

Vattenbruk: avser konsumtionsodling av fisk, skaldjur, alger samt sättfisk.  

 

Växtnäringsämnen: avser konstgödsel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 

urin), avloppsslam och övrig organisk näring. Gödsel från betande djur inom 

vattenskyddsområdet innefattas inte.  

 

Växtskyddsmedel: avser samma betydelse som i miljöbalken 14 kap. 4§. 

 

Yrkesmässig: definieras utifrån verksamhetens självständighet, varaktighet och vinstsyfte. 

Dessa tre faktorer regleras enligt 13 kap. 1§ Inkomstskattelagen (1999:1229). 
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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, Tekniska förvaltningen i Oskarshamn, samt till den kommunala nämnd som har 

tillsyn enligt Miljöbalken i Oskarshamns kommun. 

Vattentäktens huvudman bör upprätta en beredskapsplan för sanering vid akut 

föroreningsrisk senast två år efter att dessa föreskrifter har fastställts. 

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 Oskarshamns 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. 
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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.  

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 skrovelse sänds till  Länsstyrelsen 391 86 Kalmar, senast den 30 

december 2020.  

 

 

Peter Sandwall 

           

      Sara  Brattström



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


