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Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde  

I bilagor till föreskrifterna ska finnas karta över hela skyddsområdet. 
 
 

Motivering, generella bestämmelser och kommentarer 

Under respektive paragraf har angetts: 
 
Motivering: till föreslagna skyddsföreskrifter 
 
Generella bestämmelser: Lagstiftning, förordningar och allmänna råd som gäller 
generellt. Dessa bestämmelser gäller antingen överallt eller aktiveras av annan 
lagstiftning då ett vattenskyddsområde inrättas. Det kan finnas eller kan komma att 
finnas ytterligare regleringar. De hänvisningar till lagar, förordningar, allmänna råd etc. 
som anges i detta dokument är de som ursprungligen beslutats. I vissa fall har det 
kommit förändringar, då gäller förordningen med förändringar. 
 
Kommentarer: Här återfinns kommentarer och vissa fall anvisningar till föreslagna 
skyddsföreskrifter.  
 
 

Definitioner 

Med Samhällsbyggnadsnämnden avses den eller de nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande 
Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun.  
 
Huvudman för vattentäkten är Borgholms Energi AB. 
 
Hantering, används i samma betydelse som i miljöbalken. Hantering betyder bl.a. 
förvaring, saluförande, transport, bearbetning men också spridning och annan 
användning. 
 
Med hushållsspillvatten menas avlopp från bad, disk, tvätt (BDT) och WC. 
 
Med uppställning av fordon, inklusive transportbehållare i denna föreskrift avses 
parkering med en varaktighet av över 12 timmar och att fordonet har lämnats obevakat. 
 
Växtnäringsämne avser konstgödning, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel 
samt urin), avloppsslam samt övriga organiska gödselmedel t.ex. foderrester och pulpa. 
Gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet ingår inte. 
 
Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 
jordarter. 
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Föreskrifter 

1 § Tillämpningsområde – Skyddszoner 

Nedan angivna föreskrifter föreslås gälla inom de skyddsområden som angivits på 
upprättad skyddsområdeskarta. Föreskrifterna gäller alla typer av verksamheter och ska 
särskilt beaktas om verksamheten på något sätt kan komma att påverka 
grundvattenkvaliteten. I övrigt ska iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken (SFS 
1998:808) med tillhörande förordningar.  
 
Vattenskyddsområdet avgränsas i olika skyddszoner då det behövs olika restriktioner 
inom olika delar av vattenskyddsområdet. Nedan anges de olika zonernas benämning 
samt den principiella indelningen. 
 
Vattentäktszon 
I direkt anslutning till uttagsbrunnar. Inom vattentäktszonen får endast verksamhet till 
följd av vattenverksamhet ske.  
 

Primär skyddszon 
Den primära skyddszonen ska skyddas mot verksamhet och markanvändning som kan 
medföra risk för förorening av grundvatten. Zonen ska även fungera som en buffert för 
akuta föroreningar. Uppehållstid för grundvattentransport ska vara minst 100 dagar från 
uttagsbrunnar till yttre gräns. 
 

Sekundär skyddszon 
Sekundär zon avgränsas för att bibehålla en grundvattenkvalitet av hög kvalitet. 
Uppehållstid för grundvattentransport ska vara minst 1 år från uttagsbrunnar till yttre 
gräns.  
 
 
Skyddszonerna framgår av till föreskrifterna hörande kartbilaga. 
 
 
 
2 § Bestämmelser för vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen får endast verksamhet till följd av vattenverksamhet ske. 
Vattentäktszonen får skyddas genom att inhägna området och förse det med skyltar med 
uppgift om tillträdesförbud för obehöriga.  
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3 § Kemiska bekämpningsmedel 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

3.1 Hantering av kemiska bekämpnings-
medel är förbjuden.  
 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
 
4 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

4.1 Hantering av mer än 100 liter 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor är förbjuden.  
Förbudet omfattar inte drivmedel i 
maskiners och fordons egna tankar, 
transporter genom zonen samt för 
befintliga bostadshus hantering av olja 
för uppvärmning. 
Uppställning av arbetsmaskiner med en 
bränslemängd större än 100 liter är 
förbjuden 

 

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter och andra brand-
farliga vätskor kräver tillstånd av 
Samhällsbyggnadsnämnden. Tillstånd 
krävs dock inte för drivmedel i maskiners 
och fordons egna tankar, transporter 
genom zonen samt för befintliga 
bostadshus hantering av olja för 
uppvärmning. 

Arbetsfordon som inte är i bruk ska vara 
utrustade med skyddsanordning eller 
placerade så att läckage till mark 
förhindras. 

4.2 Cisterner och liknande ska vara 
utrustade med ett sekundärt skydd eller 
placerade så att hela den lagrade 
volymen vid läckage säkert kan 
förhindras att tränga ned i marken.  

För befintliga cisterner ska sådana 
åtgärder vara vidtagna senast 2 år efter 
det att dessa föreskrifter vunnit laga 
kraft.  

Där petroleumprodukter eller andra för 
vattnet skadliga ämnen hanteras, ska 
skylt uppsättas som erinrar om 
vattenskyddsområdets existens. Skylt 
ska monteras av verksamhetsutövaren i 
omedelbar närhet till påfyllningsstället.  

Samma som för primär zon.  
 

4.3 Cisterner i mark utanför källare är 
förbjudet att installeras. Mobila 
cisterner är förbjudna. Cistern och 
förvaringstank inklusive ledningar och 

Samma som för primär skyddszon. 
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tankningsutrustning ska förvaras invallat 
och utan avlopp.  
Cistern som tas ur drift ska omedelbart 
saneras av ackrediterad firma. Cisternen 
ska demonteras och transporteras bort. 

 
 
5 § Avledning av avloppsvatten m.m. 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

5.1 Nyetablering av enskild avlopps-
anläggning för hushållsspillvatten samt 
annat avlopp är förbjuden. 

Avloppsledningar och tillhörande 
brunnar ska utföras med täta ledningar. 

Etablering av nyaenskilda avlopps-
anläggningar för hantering av hushålls-
spillvatten samt annat avlopp kräver 
tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Avloppsledningar och tillhörande brunnar 
ska utföras med täta ledningar. 

5.2 Infiltration av spillvatten är förbjudet.  Infiltration av spillvatten kräver tillstånd 
av Samhällsbyggnadsnämnden.  

5.3 Tvätt av motorfordon och maskiner med 
avfettningsmedel, bilschampoo eller 
tvättmedel m.m. är förbjuden.  

 

Tvätt av motorfordon och maskiner med 
avfettningsmedel, bilschampoo eller 
tvättmedel m.m. är förbjuden. Förbud 
gäller inte om hela avrinningen kopplas 
till tät uppsamlingsbrunn och 
omhändertas på godkänt sätt.   

5.4 Förbjudet att släppa yt- och dagvatten 
från förorenade ytor, t.ex. industri-
områden, vägar, parkeringsplatser etc. 
utan erforderlig behandling till skydd 
mot vattenförorening. 

Detta innebär att åtgärder vidtas så att 
omgivande grund- och ytvattnets kvalitet 
inte påverkas negativt med avseende på 
möjligheterna att använda vattnet till 
dricksvattenförsörjning.  

Samma som för primär zon. 
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6 § Avfall och upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

6.1 Uppläggning av snö som härrör från ytor 
utanför primär zon är förbjuden. 

Uppläggning av snö som härrör från ytor 
utanför primär eller sekundär zon 
trafikerade ytor förbjuden.  

6.2 Avfall, förorenade produkter, förorenade 
massor samt massor av okänd status är 
förbjudet att lagra, mellanlagra, 
deponera eller gräva ned. 
Upplag av fenol, handelsgödsel och 
miljöfarliga kemikalier är förbjudet.  

Kompost av trädgårdsavfall från en- och 
tvåfamiljfastigheter omfattas inte av 
förbudet. Kompost för köksavfall från 
en- och tvåfamiljsfastigheter ska 
anmälas till Samhällsbyggnads-
nämnden.   

För kompostering av latrin krävs 
tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden.

Avfall, förorenade produkter, förorenade 
massor samt massor av okänd status är 
förbjudet att lagra, deponera eller gräva 
ned. 

Mellanlagring av förorenade massor och 
produkter utomhus kräver tillstånd av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Upplag av fenol, handelsgödsel och 
miljöfarliga kemikalier kräver tillstånd 
av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kompost av trädgårdsavfall från en- och 
tvåfamiljfastigheter omfattas inte av 
förbudet. 

Kompost för köksavfall från en- och 
tvåfamiljsfastigheter ska anmälas till 
Samhällsbyggnadsnämnden.   

För kompostering av latrin krävs 
tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 
7 § Jordbruk samt djurhållning 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

7.1 Spridning av växtnäringsämnen på 
vattenmättad, snötäckt, frusen eller 
tjälad mark är förbjuden.  

Samma som för primär zon. 

7.2 Yrkesmässig hantering av växtnärings-
ämnen kräver tillstånd av Samhälls-
byggnadsnämnden 

Spridning av ohygieniserad stallgödsel, 
vätska från gödselstad, urin, ensilage-
vätska, flytgödsel och jämförbara 
organiska gödselmedel är förbjuden.  

Spridning av vätska från gödselstad, urin, 
ensilagevätska, flytgödsel och jämförbara 
organiska gödselmedel kräver tillstånd 
av Samhällsbyggnadsnämnden. 
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7.3 Nyetablering av anläggning för 
förvaring av stallgödsel, urin och andra 
jämförbara organiska gödselmedel samt 
ensilage är förbjuden. 

Lagring och kompostering av gödsel i 
stukor och av ensilage är förbjuden. 
 

Tillstånd krävs av Samhällsbyggnads-
nämnden för nyetablering av anläggning 
för förvaring av stallgödsel, urin och 
andra jämförbara organiska gödselmedel 
samt ensilage. 

Lagring och kompostering av gödsel i 
stukor och av ensilage är förbjuden. 
Tillfällig lagring av fastgödsel utom 
fjäderfägödsel i stuka i fält får ske i högst 
2 veckor innan spridning. 

 
 
 

8 § Skogsbruk 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

8.1 Permanenta och tillfälliga upplag av 
timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller 
liknande är förbjudna. 
Privatpersoners upplag på tomtmark för 
normalt hushållsbehov omfattas inte av 
förbudet. 

 

Upplag utomhus, med en varaktighet 
längre än 9 månader av timmer, virke, 
grot, bark, flis, spån eller liknande kräver 
tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillfälliga upplag på 3 – 8 månader av 
timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller 
liknande kräver anmälan till Samhälls-
byggnadsnämnden 

Privatpersoners upplag på tomtmark för 
normalt hushållsbehov är undantaget 
tillståndsplikt. 

8.2 Hantering av plantor behandlade med 
kemiskt bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

Rotslagning i vatten eller jord av plantor 
behandlade med bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

8.3 Uppodling av skogsmark till åker kräver 
tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden.

Uppodling av skogsmark till åker kräver 
anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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9 § Väghållning 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

9.1 Spridning av kemiska halk- och 
dammbekämpningsmedel ska anmälas 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samma som för primär skyddszon. 

9.2 Väghållare ska samråda med 
vattentäktens huvudman om utformningen 
av system för uppsamling av dagvatten 
från nya och befintliga vägar samt skäliga 
anordningar till skydd mot avkörning och 
vattenförorening till följd av 
olyckshändelse.   

Samma som för primär skyddszon.  

9.3 Upplag och anläggning för tillverkning av 
tjärprodukter, asfalt och oljegrus är 
förbjudet. 
Upplag direkt på mark av kemiska halk- 
och dammbekämpningsmedel är 
förbjudet. 
Vid beläggningsarbete och andra 
förbättringsarbeten i anslutning till väg 
ska väghållaren samråda med 
huvudmannen för vattentäkten, Samråd 
ska ske minst sex veckor innan arbete 
påbörjas.  

Samma som för primär zon 

 

 

10 § Vägtransport av farligt gods samt uppställningsplatser 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

10.1 Genomgående transport av farligt gods 
är förbjudet med undantag av väg 136. 

Samma som för primär skyddszon. 

 

10.2 Uppställning av tankbilar, tankbilssläp 
eller andra transportbehållare 
innehållande petroleumprodukter, 
övrigt farligt gods eller övriga hälso- 
eller miljöfarliga ämnen är förbjuden. 

Samma som för primär skyddszon. 
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11 § Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

11.1 Schaktnings-/grävarbeten för andra 
ändamål än kommunal dricksvatten-
produktion kräver tillstånd. 

Normalt underhåll av vatten-, avlopps-, 
fjärrvärme-, el- och teleledningar, samt 
mindre underhåll av 
täckdikningssystem är undantagna.  

Normalt underhåll av vägar kräver 
anmälan till Samhällsbyggnads-
nämnden. 

Enligt miljöbalken ej prövningspliktig 
underhållsrensning av öppna diken och 
bäckar är undantagen tillståndsplikt, 
men kräver anmälan till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Schaktnings-/grävarbeten (som berör en 
yta >100 m2) för andra ändamål än 
kommunal dricksvattenproduktion kräver 
anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Normalt underhåll av vatten-, avlopps-, 
fjärrvärme-, el- och teleledningar, mindre 
vägunderhåll, samt mindre underhåll av 
täckdikningssystem är undantagna.  

 

11.2 Materialtäkt är förbjudet. Gäller även 
för husbehovstäkt. 

Samma som primär skyddszon.  

 
 
12 § Värmepumpar och kylanläggningar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

12.1 Anläggningar för utvinning av värme 
och eller kyla ur mark, yt- eller 
grundvatten är förbjuden. 

Anläggningar för utvinning av värme och 
eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten 
kräver tillstånd. 

Befintlig anläggning för utvinning av 
värme- eller kyla i mark, berggrund eller 
ytvatten som inte har beviljats tillstånd 
eller anmälts vid ikraftträdandet av denna 
föreskrift, ska anmälas. 
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13 § Allmänna bestämmelser 

Tillstånd och anmälan 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, ska detta göras till Samhällsbyggnads-
nämnden. Tillstånd får medges om den sökande kan visa att åtgärden/ verksamheten kan 
utföras utan risk för att skada vattentäkten. 
 
I de fall anmälan krävs ska denna göras till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
En ansökan om tillstånd eller en anmälan i enlighet med skyddsföreskrifterna ska vara 
skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för 
att bedöma det objekt som ansökan avser. Samhällsbyggnadsnämnden ska samråda med 
vattentäktens huvudman innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan 
av vattentäkten.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd behövs inte för verksamhet som tillståndsprövas 
enligt miljölagstiftningen av annan myndighet. 
 
I de fall Samhällsbyggnadsnämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av 
föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda 
vattentillgången.  

Dispens 
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen meddela dispens. Dispens får endast ges 
om det är förenligt med föreskriftens syfte.  
 
Länsstyrelsen ska vid prövningen höra Samhällsbyggnadsnämnden. Vattentäktens 
huvudman ska ges möjlighet att lämna synpunkter på dispensansökan. 
 
Medgiven dispens kan återkallas om de särskilda skälen inte kvarstår eller om ändring 
behövs av annan anledning för att skydda vattentäkten. Vattentäktens huvudman ska 
anmäla till den myndighet som medgett dispens, om sådana förhållanden uppstår. 

 
Överklagande 
Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av Samhällsbyggnadsnämnden kan 
överklagas hos Länsstyrelsen. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos 
Mark och miljödomstolen. 
 

Tillsyn 
Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas enligt Förordningen (1998:900). 
Länsstyrelsen har överlåtit den operativa tillsynen av vattenskyddsområde på Samhälls-
byggnadsnämnden enligt 10§ i 1998:900. 
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Överträdelse 
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap miljöbalken om inte 
ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang. 
 

Hänsynsregler 
I Miljöbalken 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidtar 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 densamma utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga och motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljö. Detta innebär att om en yt- eller 
grundvattentillgång utnyttjas eller antas komma att utnyttjas för vattentäkt så är alla som 
vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada vattentillgången skyldiga att 
skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta skyddsåtgärder samt tåla de begränsningar 
som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. 
 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska omedelbart 
anmälas av markägaren eller av den som orsakat händelsen. Anmälan görs till 
Räddningstjänsten, telefon 112. Räddningstjänsten ska omedelbart underrätta det 
inträffade till Samhällsbyggnadsnämnden samt till vattentäktens huvudman.   
 

Vattentäktsverksamhet 
Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för vattentäktens bedrivande. 
 

Ikraftträdande 
Dessa bestämmelser träder ikraft när de fastställes. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska 
skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 
 

Övergångsbestämmelser 
Etablerade verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillståndspliktiga eller 
anmälningspliktiga ska söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inom 2 år efter 
ikraftträdandet. 
 

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. Enligt 31 kap 13 § MB väcks anspråk på 
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ersättning eller krav på inlösen hos mark och miljödomstolen inom ett år från det att 
beslutet om skyddsföreskrifter har vunnit laga kraft.  
 

Ny lagstiftning samt nya bestämmelser 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att 
iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar. Ny lagstiftning 
eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som 
ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade 
föreskrifter.  
 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
(SNFS (1997:2) gäller bland annat att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel 
inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av de kommunala nämnder 
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor (NFS 2003:24) finns bland annat krav om att den som avser att hantera mer än 
250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde skriftligen ska informera 
tillsynsmyndigheten om detta.  
 

Skyltning 
Huvudman för vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar finns uppsatta på väl 
synliga platser. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från 
Naturvårdsverket Handbok 2010:5.  


