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FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV VATTENSKYDDSOMRÅDE 

MED SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SKRUVS VATTENTÄKT, 

LESSEBO KOMMUN 

BESLUT 
Länsstyrelsen förelägger alla sakägare att yttra sig över förslaget till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Skruvs vattentäkt, Lessebo 
kommun, bilaga 3 och 4.  

Yttrandet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 8 maj 2020. 

Detta innebär att om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt 
till länsstyrelsen enligt ovan. Om du inte har några synpunkter på förslaget 
behöver du inte svara. Förslaget bifogas detta föreläggande. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
För att skydda vattentillgång som används för framställning av dricksvatten har 
Lessebo kommun ansökt hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om fastställande av 
ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Skruvs grundvattentäkt. Ett 
förslag till beslut om vattenskyddsområde har tagits fram enligt 7 kap. 21, 22 och 
30 §§ miljöbalken. I samband med att beslut fattas om nytt vattenskyddsområde 
för Skruvs grundvattentäkt kommer också nuvarande vattenskyddsområden 
enligt Kronobergs läns författningssamling, 1971:57 och 1978:69, att upphävas. 

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 Smålandsposten, 
Växjöbladet/Kronobergaren och Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen 
bifogas i bilaga 1. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen Lessebo kommun, 
Kommunhuset, Storgatan 78 i Lessebo och hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
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2020-03-23 
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513-6005-2016 

Kungsgatan 8, Växjö. Handlingarna finns även på Lessebo kommuns hemsida 
www.lessebo.se, samt på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se under ”Ta 
del av kungörelser”. 

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” som du hittar på lansstyrelsen.se. 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 
6005-2016. 

Du kan även lämna uppgifter via e-post, kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ditt 
ärendes diarienummer 6005-2019 samt ”yttrande” i ämnesraden.  

Om du vill lämna uppgifter via post skickas yttrandet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, 351 86  Växjö. 

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 Linda Westeson 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 27 mars 2020

2. Sammanfattning om varför vattenskyddsområde önskas

3. Förslag till skyddsföreskrifter för Skruvs vattentäkt

4. Karta med förslag till skyddsområdesgräns

5. Konsekvensutredning

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

2020-03-23 
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Införes i tidningarna Smålandsposten, 

Växjöbladet/Kronobergaren och  

Post- och Inrikes Tidningar 

den 27 mars 2020 

 

  

 

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     
Linda Westeson    

 
 

 

NYTT SKYDDSOMRÅDE FÖR SKRUVS VATTENTÄKT 

Lessebo kommun har hos Länsstyrelsen i Kronobergs län begärt 

fastställelse av förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

för rubricerad vattentäkt enligt 7 kap 21-22 §§ och 30 § 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 petroleumprodukter 

och kemiska bekämpningsmedel. Vidare regleras viss markanvändning 

för jord- och skogsbruk, täktverksamhet, väghållning, avlopp, 

energianläggningar samt hantering av avfall. Dessutom meddelas 

särskilda villkor för uppställning och tvätt av fordon. 

Sakägare föreläggs att senast den 8 maj 2020 skriftligen till Länsstyrelsen 

i Kronobergs län, 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 

Lessebo kommun, Storgatan 78 i Lessebo och vid Länsstyrelsens 

miljövårdsenhet, Kungsgatan 8 i Växjö. 

 





Kommunens tekniska avdelning ansvarar fo r kommunens allma nna 
vattenanla ggningar, till vilka a ven de kommunala vattenta kterna ho r. I va rt 
uppdrag inga r ocksa  att fullgo ra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, 
va rt viktigaste livsmedel och att trygga en la ngsiktig vattenfo rso rjning.  Da rfo r 
tog vi fram ett fo rslag till nytt vattenskyddsomra de med tillho rande 
skyddsfo reskrifter fo r Skruvs vattenta kt som sedan ska faststa llas  av 
La nsstyrelsen i Kronobergs la n. 

Skruvs vattenskyddsomra de
Information till boende och verksamheter inom vattenskyddsomra det

Vattentäkten 

Boende i Skruv fa r sitt dricksvatten fra n 
vattenverket, som i sin tur fo rses med 
grundvatten fra n brunnar som tar sitt 
vatten ur en grusa s, Salebodaa sen.  
Grundvattenmagasinet i Salebodaa sen 
inneha ller stora ma ngder grundvatten 
och a r en viktig dricksvattenresurs fo r 
hela kommunen.  

Varför vattenskyddsområde? 

Vattenskyddsomra den finns till fo r att skydda vattentillga ngen la ngsiktigt fo r 
att du och jag, sa va l som kommande generationer, ska fa  njuta av ett vatten av 
god kvalitet. 
Inom ett vattenskyddsomra de ga ller sa rskilda skyddsfo reskrifter som 
begra nsar vissa typer av verksamheter och markanva ndning, i syfte att skydda 
vattenta kten fra n skadliga a mnen som kan fo rsa mra vattenkvaliteten. 
Dagens vattenskyddsomra de fo r Skruvs vattenta kt, som faststa lldes pa  70
talet, a r inte tillra ckligt omfattande i storlek och skyddsfo reskrifterna a r inte 
anpassade till dagens fo rha llanden. Da rfo r tog vi fram ett nytt 
vattenskyddsomra de med nya fo reskrifter.  Na r du  vrider pa  kranen fa r du ett 
vatten med bra kvalitet i glaset. Sa  vill vi att det ska fo rbli!

Vid olycka inom vattenskyddsområdet

Ring alltid 112 

som i sin tur kan larma Raddningstjansten eller vattenverket .

Ho r av dig till tekniska fo rvaltningens VA avdelning om du o nskar mer information! 

LESSEBO KOMMUN 

Besok: Storgatan 78, Lessebo
Tel va xel: +46 (0)478 125 00

www.lessebo.se
www.facebook.se/lessebokommun

Bilaga 2



Mer om vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna 

Vattenskyddsskyddsomra det delas in i primär, sekundär och tertiär skyddszon (se figur 
1). Skyddszonerna a r omra den, da r risken fo r fo rorening av vattenta kten a r olika stora. 
I den prima ra zonen bedo ms risken som sto rst och i den tertia ra zonen som la gst. 
Detta a terspeglas a ven genom att olika skyddsfo reskrifter ga ller inom de olika 
skyddszonerna. Generellt ga ller ha rdare regler inom den prima ra zonen, fo r tertia r 
skyddszon ga ller endast en skyddsfo reskrift. 

Restriktioner i skyddsfo reskrifter a r formulerade som fo rbud, tillsta ndsplikt eller 
anma lningsplikt. Tillsta ndsanso kningar och anma lningar pro vas av kommunens 
miljo na mnd fo r miljo fra gor. Ett tillsta nd kan fo renas med villkor. Beslut i 
anma lningsa renden kan fo renas med fo rela ggande om fo rsiktighetsma tt.

La nsstyrelsen eller kommunen kan, om sa rskilda ska l finns, bevilja dispens fra n 
skyddsfo reskrifterna.

Fo r de allra flesta kommer vattenskyddsfo reskrifterna inte att inneba ra na gra sto rre 
inskra nkningar. Fo r na gra fastighetsa gare kan fo reskrifterna dock komma att inneba ra 
begra nsningar av hur marken fa r anva ndas, till exempel hur kemikalier och avfall fa r 
hanteras. 

Figur 1. Vattenskyddsomra de fo r Skruvs vattenta kt. 

Hur påverkas jag…?  

Hur just du bero rs av skyddsfo reskrifterna beror bl.a. pa  inom vilken skyddszon 
din fastighet a r bela gen och om du bedriver na gon form av verksamhet.  
Som husägare/boende bero rs du av restriktioner ga llande t.ex.
 tva tt respektive uppsta llning av motorfordon och maskiner 
 spridning och fo rvaring av kemiska beka mpningsmedel
 anla ggande av avloppsanla ggning
 installation av eller a ndring av jord– eller bergva rmeanla ggning
Som verksamhetsutövare bero rs du av restriktioner ga llande t.ex.
 hantering av kemiska beka mpningsmedel och va xtna ringsa mnen
 tva tt respektive uppsta llning av motorfordon och maskiner 
 fo rvaring av kemiska produkter respektive industriella ra varor
 nyetablering eller a ndring av miljo farlig verksamhet  

Fo r att fa  en fullsta ndig bild o ver vilka regler som ga ller fo r dig ber vi dig att la sa 
skyddsfo reskrifterna. De finns att la sa och ladda ner pa  Lessebo kommuns hemsida 
www.lessebo.se.
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 WSP Sverige AB 

Arabygatan 9 

352 46 Växjö 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wspgroup.se 

 

Bilaga 3 

Förslag till skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde  

ALLMÄNT 

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad 
skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, 
sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Följande föreskrifter gäller främst inom 
primär och sekundär skyddszon. I tertiär zon föreskrivs endast en föreskrift utöver 
befintlig lagstiftning (se avsnittet Allmänna upplysningar för ytterligare information). 

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, 
dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i grundvatten på kort och 
på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande 
skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan 
medföra risk för förorening av vattenresursen. Skyddsföreskrifternas utformning 
innebär inskränkningar i markanvändningen. 

Huvudman för vattentäkten är Lessebo kommun.  

Tillsynsmyndighet är kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Generellt undantag från föreskrifterna vad avser anmälan, ansökan om tillstånd och 
dispens från skyddsbestämmelserna gäller för arbeten som huvudmannen utför för 
drift, underhåll mm avseende VA-anläggningen. 

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också 
finnas krav enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.  

DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER 

De ord som är definerade nedan är markerade med krursiv stil i föreskrifterna. 

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 vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100oC. 

Borrning avser brunnsborrning, rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska 
undersökningar samt jämförbara typer av borrningsarbeten i mark.  Avser här inte 
tryck- och slagsondering vid geotekniska undersökningar. 

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss 
eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 1 § och 2 § miljöbalken definierat som 
avloppsvatten och är därmed miljöfarlig verksamhet.  
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Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterix (*) i bilaga 4 till 
avfallsförordningen 2011:927 eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper 
som anges i bilaga 1 till samma förordning. 

 

Farligt gods avser gods som består av eller innehåller: 

• explosiva ämnen och föremål 
• gaser 
• brandfarliga vätskor 
• brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda 

explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig 
gas vid kontakt med vatten 

• oxiderande ämnen och organiska peroxider 
• giftiga och smittförande ämnen 
• radioaktiva ämnen 
• frätande ämnen 
• övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § 

andra stycket 9 lagen SFS 2006:263 om transport av farligt gods 

GROT avser grenar, ris och toppar. 

Hantering avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, 
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, 
överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning enligt 
14 kap. 2 § miljöbalken.  

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som 
endast är menade att användas där för eget behov. 

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. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som 
kemiskt bekämpningsmedel. 

Miljöfarlig verksamhet avser:  

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. 

Motordrivet fordon avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock 
inte ett eldrivet fordon. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, 
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motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen SFS 2001:599 om 
vägtrafikdefinitioner. 

Permanenta upplag avser högar av material vars sammanlagda volym är större än    
10 m3 som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger 
längre än ett år.  

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel 
på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja. 

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning 
eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller 
tillfällig. 

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan på utstakat område större än 100 m2 
och för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande 
omfattas ej av tillståndsplikt. 

Tillfälliga upplag avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 10 m3 
som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än 
tre månader men kortare än ett år. 

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed 
jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen. 

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att 
fordonet/maskinen har lämnats obevakat. 

Vattentäktszon är området runt en eller flera uttagsbrunnar, där endast 
vattentäktsverksamhet får bedrivas. Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett 
effektivt närskydd för vattentäkten.  

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock 
ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig anses en verksamhet vara när den har en viss omfattning, varaktighet 
och är självständig samt har ett vinstsyfte. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

 

§ 1   

VATTENTÄKTSZONEN 

Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen 
ska vara inhängnad. Brunnar och andra anläggningar inom vattentäktszonen ska 
utformas så att de är otillgängliga för obehöriga.  
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§ 2  

PETROLEUMPRODUKTER OCH BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

PRIMÄR SKYDDSZON  

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd 
volym överstigande 50 liter är förbjudet.  

Från förbudet undantas:  

1. Transporter genom skyddszonen. 

2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar. 

3. Hantering i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med 
uppvärmning av byggnader. Sådan hantering kräver i stället tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

4. Hantering i form av fyllning och transport för jordbruksändamål eller i 
samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering är dock förbjuden 
om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och 
omhändertas. 

SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd 
volym överstigande 250 liter kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Från tillståndskravet undantas: 

1. Transporter genom skyddszonen. 

2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar. 

3. Hantering i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med 
uppvärmning av byggnader. Sådan hantering kräver i stället anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

4. Hantering i form av fyllning och transport i samband med uppvärmning av 
byggnader. Sådan hantering är dock förbjuden om den inte sker på sådant sätt 
att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.  

 

§ 3  

MOTORDRIVNA FORDON OCH MASKINER MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR 

PRIMÄR SKYDDSZON  

Det är förbjudet att ställa upp motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor 
samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än 
på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken.  

Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 20 liter 
bränsle samt motorcyklar och personbilar som är eller har varit i trafik det senaste 
året.   
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Det är förbjudet att tvätta motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor 
på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare. 

SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Det är förbjudet att ställa upp motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor 
samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än 
på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken.  

Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 20 liter 
bränsle samt motorcyklar och personbilar som är eller har varit i trafik det senaste 
året.   

  

Det är förbjudet att tvätta motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor 
med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet 
avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare. 

 

§ 4  

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL  

PRIMÄR SKYDDSZON  

Det är förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel. Undantag görs för 
punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller 
djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader. 

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel, utöver hushållsförbrukning, kräver tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Fyllning och rengöring av sprututrustning för jordbruksändamål är förbjuden.  

Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel kräver tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 
olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader. 

Fyllning och rengöring av sprututrustning för jordbruksändamål kräver tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel är 
förbjudet. 

Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel kräver tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 



  6 (12) 

 
 

§ 5  

VÄXTNÄRINGSÄMNEN 

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Yrkesmässig  hantering av växtnäringsämnen på jordbruksmark och annan mark 
kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  

 

§ 6  

UPPLAG AV TIMMER, BARK, GROT, SPÅN, FLIS OCH 
BRÄNSLEPELLETS 

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Permanenta upplag utomhus av timmer, bark, GROT, flis, spån, bränslepellets och 
jämförbara produkter, är förbjudna.  

Tillfälliga upplag utomhus av timmer, bark, GROT, flis, spån, bränslepellets och jäm-
förbara produkter kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Undantag från förbud görs för husbehovsupplag för uppvärmning av ett en- eller 
tvåfamiljshus. 

Bevattning av timmerupplag är förbjudet.  

 

§ 7 

AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN OCH DAGVATTEN 

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Att inrätta nya avloppsanordningar för utsläpp eller infiltration av spill- eller 
avloppsvatten är förbjudet.  

Nya anläggningar för dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor kräver tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

§ 8  

HANTERING AV AVFALL 

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON 

Deponering av snö från trafikerade ytor utöver normal snöröjning inom primär och 
sekundär skyddszon är förbjudet.   

Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Nedgrävning och spridning av avfall på 
mark är förbjudet. Undantag görs för förvaring och spridning av normala 
hushållsmängder av trädgårdsavfall, trädgårds- och hushållskompost. 
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Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller 
anmälan enligt miljöbalken. 

 

§ 9 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

PRIMÄR SKYDDSZON  

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig 
(U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden.  

För ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig 
enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, krävs 
tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

För förvaring av kemiska produkter och industriella råvaror som kan förorena yt- eller 
grundvatten krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för 
kemiska produkter för normal hushållsförbrukning samt kemiska produkter och 
industriella råvaror som omfattas av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken.  
Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är förbjudet. 

SEKUNDÄR SKYDDSZON  

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig 
(U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten, krävs tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. För ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, 
där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening 
av yt- eller grundvatten, krävs tillstånd kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Förvaring av kemiska produkter och industriella råvaror som kan förorena yt- eller 
grundvatten kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för 
kemiska produkter för normal hushållsförbrukning samt kemiska produkter och 
industriella råvaror som omfattas av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken.  
Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är förbjudet. 

 

TERTIÄR SKYDDSZON 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbal-
ken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verk-
samhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten, krävs tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor. För ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen 
är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller 
grundvatten, krävs tillstånd kommunens nämnd för miljöfrågor. 
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§ 10  

TÄKTVERKSAMHET, SCHAKTNINGSARBETEN OCH BORRNING 

PRIMÄR SKYDDSZON  

Nyetablering av täktverksamhet är förbjuden.  

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete, utfyllnad och borrning 
kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.  Undantag görs för schaktning 
och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el- och 
kommunikationsledningar.   

SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Nyetablering av täktverksamhet är förbjuden. Från förbudet undantas 
husbehovstäkter som i stället kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete, utfyllnad och borrning 
kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.  Undantag görs för schaktning 
och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el- och 
kommunikationsledningar.   

 

§ 11  

ENERGIANLÄGGNINGAR OCH DRICKSVATTENBRUNNAR 

PRIMÄR SKYDDSZON 

Anläggning av ny jord-, berg- och grundvattenvärmeanläggning eller ny brunn för 
uttag av grundvatten är förbjuden. För ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för anläggningar inom ramen 
för kommunal VA-verksamhet. 

SEKUNDÄR SKYDDSZON 

För anläggning av ny jord-, berg- och grundvattenvärmeanläggning, ny brunn för uttag 
av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd från kommunens 
nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för anläggningar inom ramen för kommunal VA-
verksamhet. 
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§ 12  

VÄGHÅLLNING  

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON  

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller 
dammbindningsmedel är förbjudet. 

Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och 
nybyggnation av vägar. 

Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som 
behövs för normal halkbekämpning av vägar är förbjudet.  

För spridning av dammbindningsmedel krävs tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa 
skyddsföreskrifter börjar gälla två år efter det att beslutsmyndigheten fastställt 
skyddsföreskrifterna.  

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR  

a) Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a § i 
miljöbalken. 

b) Information 

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och 
övriga som kan vara berörda om skyddsföreskrifterna. 

c) Tillstånd och anmälan  

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

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 sex veckor.  

Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika 
vattenförorening. 

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått. 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller 
ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller 12 kap. miljöbalken om 
jordbruk och annan verksamhet eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. 
Om tillståndet meddelas enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av 
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miljöbalken efter det att dessa föreskrifter har trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt 
dessa föreskrifter. 

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. 

d) Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av 
den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 
kap. 4 § förordningen SFS 2003:778 om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den 
kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.  

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara 
för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, kommunens nämnd för 
miljöfrågor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. 
Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska 
omedelbart anmälas vidare till huvudmannen. 

e) Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 
§ miljöbalken. 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.  

f) Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter 
medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger 
dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan 
prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, 
som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. 
Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med 
föreskrifternas syfte. 

g) Uppsättning av skyltar, stängsel m.m. 

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl 
synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. 
Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av 
Naturvårdsverket. 

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd 
av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen SFS 1971:948 länsstyrelsens 
tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § 
väglagen SFS 1971:948. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar 
samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade 
föreskrifter.  
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h) Hänsynsregler 

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och 
omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. 

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 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 tillräckliga kunskaper 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. 

i) Övrig lagstiftning 

Utöver vad som gäller enligt dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt annan 
lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel och hantering av 
brandfarliga vätskor. 

j) Miljöhänsyn i jordbruket 

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av 
gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i 
jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och 
spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller 
vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras 
när avloppsslam i jordbruket används. 

k) Spridning av bekämpningsmedel 

Förordningen SFS 2014:425 om bekämpningsmedel styr användningen av 
bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss 
övrig hantering av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområde.  

l) Hantering av brandfarliga vätskor 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom 
vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor 
hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om 
hand. Vidare ska informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan 
skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.  

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter 
ska ha sekundärt skydd (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller 
liknande som är under regelbunden uppsikt). Övriga tekniska krav och 
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besiktningsintervall på cisterner regleras genom MSB:s cisternföreskrifter (MSB FS 
2018:3). 

m) Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut anvisat vissa vägar i länet för transport av farligt 
gods. 

n) Ny lagstiftning 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och 
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här 
meddelade föreskrifter. 
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UPPDRAG RITAD AV HANDLÄGGARE NUMMER
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ANSVARIG

DATUM

BET

Saskia Eriksson

Cecilia JönssonEvelina Engqvist

Förslag till Vattenskyddsområde
Skruvs vattentäkt

WSP Sverige; avdelning Mark och Vatten
Arabygatan 9
352 46 VÄXJÖ

1:15 000
Arbetsmaterial
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BESTÄLLARE
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2017-01-27
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KONSEKVENSUTREDNING ENLIGT FÖRORDNINGEN 

(2007:1244) OM KONSEKVENSUTREDNING VID 

REGELGIVNING, I FRÅGA OM VATTENSKYDDSOMRÅDE 

OCH SKYDDFÖRESKRIFTER FÖR SKRUVS VATTENTÄKT 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
Lessebo kommun har hos Länsstyrelsen i Kronoberg ansökt om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkt i 
Skruv.  

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 
För Skruvs vattentäkt finns idag två vattenskyddsområden som båda fastställdes 
på 1970-talet. För att nå ett fullgott skydd av vattentäkten behöver 
skyddsområdet med föreskrifter anpassas till dagens verksamheter och risker. 
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 att 
dricksvattenproduktionen slås ut på grund av 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 

Förbud mot uppställning av fordon 

Regleringen innebär att det blir förbjudet, inom primär och sekundär skyddszon, 
att ställa upp motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp 
med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på 
plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. 

Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 20 
liter bränsle samt motorcyklar och personbilar som är eller har varit i trafik det 
senaste året. 

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att 
fordonet/maskinen har lämnats obevakat. 

Förbudet medför att man antingen måste ordna med parkeringsplats som 
uppfyller ovan nämnda krav eller ordna med parkeringsplats utanför 
vattenskyddsområdet för de fordon, maskiner eller släp som inkluderas i 
förbudet. Detta kan innebära kostnader för enskilda. 

Effekt av förbudet 

Denna restriktion riktar sig både mot sakägare/fastighetsägare som restriktion i 
markanvändningen och för allmänheten genom begränsning i rätten att 
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parkera/ställa upp fordon/maskiner som omfattas av förbudet på allmän 
plats/väg inom vattenskyddsområdet. 

Sammantaget kommer risken för förorening av vattentäkten 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. 

 

 

Linda Westeson 
Vattenvårdshandläggare 
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