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Länsstyrelsen

01FS 2014:66
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om vattenskyddsområde med föreskrifter för 
kommunala grundvattentäkter på Sandön, 
Värmdö kommun;

Utkom från trycket
den 10 december 2014

beslutat den 27 november 2014
(dnr 513-30537-2012).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken 
(1998:808) att inrätta ett vattenskyddsområde i syfte att skydda kom-
munala grundvattentäkter på Sandön på fastigheterna Eknö:1:537, S:16, 
S:12, S:10, 1:856 och 1:836, Värmdö kommun. Skyddsområdets av-
gränsningar framgår av karta bifogat till beslutet. Berörda fastigheter 
framgår av till akten hörande fastighetsförteckning.

För att tillgodose syftet med skyddsområdet meddelar Länsstyrelsen, 
med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken, nedanstående skyddsföreskrifter 
som ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Definitioner
Avfall: 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. Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd 
som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall.

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten
som används för kylning, vatten som avleds för avvattning av mark 
inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för viss eller 
vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av be-
gravningsplats.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden: den nämnd inom kommu-
nen som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsområdet.
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Farlig kemisk produkt: kemiska produkter som tillhör en eller flera 
faroklasser enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter.

Hantering: verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bear-
betning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse 
och därmed jämförliga förfaranden.

Industriell verksamhet: all slags produktion, lagring och annan han-
tering av varor samt laboratorier, verkstäder, partihandel, lager och tek-
niska anläggningar. Vidare inräknas de kontor och personalutrymmen 
etc. som behövs för verksamhetens bedrivande.

Kemiskt bekämpningsmedel: kemisk produkt som är avsedd för att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, där-
ibland virus, förorsakar skada eller olägenhet på egendom.

Materialtäkt: avser uttag av matjord, lera, silt, sand, grus, morän, 
berg och olika kombinationer av dessa material i kommersiellt syfte el-
ler för husbehovsändamål.

Vattentäkt: anläggning för att tillgodose yt- eller grundvatten för vat-
tenförsörjningsändamål.

Vattentäktsverksamhet: verksamhet och åtgärder som är nödvändiga 
för driften av de avsedda vattentäkterna inom skyddsområdet.

1 § Vattentäktszon
Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vat-

tentäktszonen ska vara inhägnad.

2 § Hantering av petroleumprodukter

Primär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter är förbjuden. 
Undantag från förbudet gäller för;
- drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners bränsletankar,
- inomhusförvaring och saluhållande av förpackningar som inte över-

stiger 25 liter,
- hantering för hushållsändamål samt
- hantering av petroleumprodukter för att försörja befintliga bostads-

skogsbruksfastigheter med olja.
För ovan angivna undantag gäller att hantering av petroleumproduk-

ter inte får ske i utrymme med golvbrunn med utsläpp inom vatten-
skyddsområdet.

Markuppställda tankar, t.ex. oljefat samt tankar i entreprenadmaski-
ner och båtar som innehåller mer än 50 liter petroleumprodukt, ska vara 
utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage 
förhindras tränga ner i marken.

Sekundär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd 

från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.



3

Undantag från tillståndsplikten gäller för:
- drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners bränsletankar,
- inomhusförvaring och saluhållande av förpackningar som inte över-

stiger 25 liter,
- hantering för hushållsändamål samt
- hantering av petroleumprodukter för att försörja befintliga bostads-

och skogsbruksfastigheter med olja.
För ovan angivna undantag gäller att hantering av petroleumproduk-

ter inte får ske i utrymme med golvbrunn med utsläpp inom vatten-
skyddsområdet.

Markuppställda tankar, t.ex. oljefat samt tankar i entreprenadmaski-
ner och båtar som innehåller mer än 50 liter petroleumprodukt, ska vara 
utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage 
förhindras tränga ner i marken.

3 § Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Primär och sekundär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Undantag från förbudet gäller för:
- hantering och saluhållande av förpackningar för hushållsändamål.
Yrkesmässig hantering av naturgödsel och övriga växtnäringsämnen 

får endast förekomma för drift av befintlig verksamhet och efter till-
stånd från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4 § Bebyggelse 

Primär och sekundär skyddszon
Ny byggnad får inte uppföras utan tillstånd från bygg-, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden.
Undantag från tillståndsplikten gäller för:
- mindre förrådsbyggnad, t.ex. friggebod.
Befintliga byggnader får inte till- eller ombyggas eller tas i anspråk, 

helt eller delvis, för annat ändamål utan tillstånd från bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.

Inom detaljplanelagt område får nya byggnader uppföras och ändring 
av befintliga byggnader ske i överensstämmelse med planens bestäm-
melser.

5 § Avledning av avloppsvatten

Primär och sekundär skyddszon
Utsläpp av avloppsvatten på eller i marken är förbjudet.
Undantag från förbudet gäller för:
- utsläpp av avloppsvatten från befintliga avloppsanläggningar som 

får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i 
kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot be-
stämmelserna i gällande miljölagstiftning.
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Avloppsledningar ska vara svetsade eller liknande och vid behov 
omedelbart läggas om eller renoveras.

6 § Upplag

Primär och sekundär skyddszon
Permanenta upplag av avfall, bark, timmer, flis, spån, pellets och ved 

är förbjudet.
För tillfälliga upplag krävs tillstånd från bygg-, miljö- och hälso-

skyddsnämnden.
Undantag från förbud/tillstånd gäller för:
- mindre upplag och förråd för hushållsändamål.

7 § Industriell och miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon
Industriell verksamhet är förbjuden.
Undantag från förbudet gäller för:
- befintlig industriell verksamhet i den omfattning de har då dessa fö-

reskrifter träder ikraft och under förutsättning att verksamheten inte 
strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

Hantering av farliga kemiska produkter är förbjuden i lokaler med 
golvbrunn med utsläpp inom vattenskyddsområdet. Förvaring av sådana 
produkter i vätskeform ska ske på tät, invallad yta försedd med tak. In-
vallningen ska rymma hela den lagrade volymen.

Sekundär skyddszon
Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd från bygg-,

miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Undantag från tillståndsplikten gäller för:
Undantag från förbudet gäller för:
- befintlig industriell verksamhet i den omfattning de har då dessa fö-

reskrifter träder i kraft och under förutsättning att verksamheten 
inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

Hantering av farliga kemiska produkter i lokaler med golvbrunn med 
utsläpp inom vattenskyddsområdet, får inte ske utan tillstånd från 
bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

8 § Materialtäkt, schaktning m.m.

Primär och sekundär skyddszon
Materialtäkt är förbjudet. Tillfartsvägar till nedlagda materialtäkter 

ska vara avspärrade.
Schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning, utfyllnad och 

muddring får inte ske utan tillstånd från bygg-, miljö- och hälsoskydds-
nämnden.

Undantag från tillståndsplikten gäller för:
- mindre grävningsarbeten till ett djup av maximalt 0,6 meter.
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- nödvändiga underhållsarbeten av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-
och teleledningar etc., som får utföras efter att bygg-, miljö- och  
hälsoskyddsnämnden meddelats om detta.

Återfyllnad av schakt får endast ske med fyllnadsmassor som inte 
kan förorena grundvattnet.

9 § Energianläggningar

Primär skyddszon
Anläggning för lagring och/eller utvinning av värmeenergi ur berg, 

mark och vatten, eller för uttag av vatten från berg och jord för energi-
ändamål är förbjuden.

Undantag från förbudet gäller för:
- befintliga anläggningar som får förekommer och användas i den 

omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förut-
sättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i 
gällande miljölagstiftning.

Sekundär skyddszon
Anläggning för lagring och/eller utvinning av värmeenergi ur berg, 

mark och vatten, eller för uttag av vatten från berg och jord för energi-
ändamål får inte utföras utan tillstånd från bygg-, miljö- och hälso-
skyddsnämnden.  

Undantag från tillståndsplikten gäller för:
- befintliga anläggningar som får förekommer och användas i den 

omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förut-
sättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i 
gällande miljölagstiftning.

10 § Grundvattentäkt

Primär skyddszon
Anläggande av brunn för uttag av grundvatten är förbjudet.

Sekundär skyddszon
Anläggande av brunn för uttag av grundvatten får inte ske utan till-

stånd från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

11 § Väghållning

Primär och sekundär skyddszon
Tillverkning och upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.
Upplag av salt får inte förekomma utan tillstånd.
Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel får inte ske utan an-

mälan till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

12 § Rengöring av fordon, entreprenadmaskiner och båtar
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Primär skyddszon
Rengöring, avfettning, målning eller annan kemisk behandling av 

motordrivna fordon och båtar är förbjudet. 
Rengöring, avfettning, målning eller annan kemisk behandling av bå-

tar vid båtklubbar, marinor och liknande, får inte ske utan tillstånd från 
bygg-, miljö-och hälsoskyddsnämnden.

13 § Allmänna bestämmelser

Vattentäktsverksamhet
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksam-

heter som är nödvändiga för driften av de kommunala grundvattentäk-
terna.

Tillstånd/anmälan enligt miljöbalken
Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om 

verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt 9 eller 
11 kap. miljöbalken, eller enligt förordning utfärdad med stöd av miljö-
balkens nyss nämnda kapitel.

Skyltning
Vattentäktens huvudman ska sätta upp informationsskyltar på väl 

synliga platser och vägar som leder in i skyddsområdet. Utformningen 
av skyltar ska följa rekommendationer från Naturvårdsverket m.fl. 
(ISBN 91-620-9907-8).

Beslutet med tillhörande kartor förvaras på Länsstyrelsens enhet för 
miljöskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling.

Föreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart även 
om de överklagas.

MAGDALENA BOSSON

Lars Åkerblad
Enheten för miljöskydd


