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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BÄCKEBO VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN
Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1998 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala
vattentäkten i Bäckebo (i de fall lagar, förordningar och föreskrifter ersatts med nya motsvarande
så hänvisas till det nya):
1§
Kemiska produkter får inte förvaras, transporteras eller i övrigt hanteras på sådant sätt att risk
kan uppkomma för förorening av yt- eller grundvattentäkt. Förvaringstankar och -kärl, uppställningsplats för fordon mm ska vara utrustade eller placerade så att läckage och spill snabbt kan
upptäckas och att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
Permanent förvaringsplats för kemiska produkter får inte anordnas utan tillstånd av miljönämnden. Förvaringsplats och förvaringsanordningar ska underhållas och inspekteras regelbundet. Anläggningar ska besiktigas i den omfattning som miljönämnden eller annan tillsynsmyndighet föreskriver.
Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter ska finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllningsanordningen.
För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

2§
Ny förvarings- eller upplagsplats för ensilage, gödsel, urin, slam eller liknande får inte anordnas.
Utökning av befintlig sådan anläggning får inte ske utan tillstånd av Miljönämnden.
3§
Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel i närheten av vattendrag och
brunnsområden ska särskild försiktighet iakttas. Hantering av dessa ämnen får endast ske i den
omfattning som erfordras för fastighetens normala skötsel och drift.
För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.

4§
Åkermark ska, så långt som möjligt, vara bevuxen vintertid. Sådd av mellangröda bör ske i samband med sådden av huvudgröda eller snarast efter skörd. Nedplöjning av grödan får ske först
under våren.
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5§
Spridning av gödselmedel på åkermark får ske tidigast i samband med vårbruket fram till den 31
juli. För vall gäller tiden fram till den 31 augusti. Inom övrig tid gäller gödslingsförbud. Gödselgivan ska fördelas och anpassas med hänsyn till grödans art och upptagningsförmåga.
6§
Kalavverkning av skog får inte ske på en sammanhängande yta större än 0,5 ha. Markberedning,
stubbrytning, skydds- och hyggesdikning får inte utföras. Permanenta upplag av bark och timmer
får inte förekomma.
7§
Inom skogsbruket får inte hantering av träskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel förekomma eller plantering av bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor ske.
8§
Avfall eller förorenade massor får inte lagras, deponeras eller grävas ned. Komposteringsanläggning, annat än för en en- eller tvåfamiljsfastighets husbehov, får inte anläggas.
9§
Utsläpp eller infiltration av avloppsvatten och förorenat dagvatten får inte ske. Avloppsledningar
med tillhörande brunnar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas
om eller renoveras. Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på plats där tvättvattnet infiltreras i mark.
10§
Etablering eller ändring av industriell verksamhet får inte ske utan tillstånd av Miljönämnden.
Tillståndsplikten gäller inte för verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen.
11§
Ny täktverksamhet (berg-, morän-, sand- eller grustäkt) får inte komma till stånd. För befintlig
grustäkt gäller, om inte annat framgår av gällande täkttillstånd, att den inte får ske djupare än till
3 meter över högsta naturliga grundvattenyta. S.k. husbehovstäkt av jord, sand och grus är inte
tillåten.
Utbrutna täkter ska snarast återställas med ett 0,5 meter skyddande markskikt som innehåller
organiskt material. Mängden eller sammansättningen av det skyddande markskiktet får inte vara
sådant att det har en negativ inverkan på grundvattnets kvalitet eller grundvattentillgången. På
återställda täkter ska återsådd och plantering utföras.
Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. Tillfartsvägar
till täktområdet ska i möjligaste mån vara avspärrade.
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12§
Nydikning eller fördjupning av befintliga diken får inte utföras. Rensning av diken och vattendrag
får endast ske efter samråd med Miljönämnden.
13§
Markvärmeanläggningar (jord-, berg-, eller grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får
inte anläggas.
14§
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Deponering av snö
från trafikerade ytor får inte förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal
drift av vägar. Användningen av vägsalt ska minimeras.
15§
Allmänna vägar ska vara försedda med erforderliga anordningar till skydd mot avkörning och vattenförorening.
16§
Gator och vägar ska inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverkets rekommendationer, utmärkning av vattenskyddsområde). Dessutom
ska det vid passage av huvudled eller annan större väg som leder in i området finnas informationsskylt med texten: ”Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112. Nybro kommun”.
Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.
17§
Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till kommunen.
Övrigt
Ansökan
En ansökan om tillstånd 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.
Före ansökan om tillstånd ska sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar
bifogas ansökan.

Sida 4 av 4

Villkor och undantag
I de fall Miljönämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda
fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.
Överklagande
Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av Miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Tillsyn
Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av Länsstyrelsen.
Ansvar
Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt miljöbalken
kap 29.
Miljönämnden
Med Miljönämnden avses den eller de nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Naturvårdsverkets föreskrifter
I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) finns bl.a. särskilda krav inom vattenskyddsområde. Bestämmelserna finns i föreskrifternas 10:e kapitel. Föreskrifterna innehåller särskilda krav om mer än 250
liter brandfarlig vätska ska lagras inom vattenskyddsområde.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
gäller bl.a. att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt
inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§).
Beslutets ikraftträdande
Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 mars 1999.
____________

