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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GÅRDSRYD VATTENTÄKT, NYBRO
KOMMUN
Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1989 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala
vattentäkten i Gårdsryd (i de fall lagar, förordningar och föreskrifter ersatts med nya
motsvarande så hänvisas till det nya):
Bestämmelser för brunnsområden
1§
Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena ska vara
inhägnade.
Bestämmelser för inre skyddszon
2§
För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel,
miljöfarliga kemiska ämnen, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptiningsmedel får inte
förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av
grundvattnet. För hantering av eldningsolja och dieselbrännolja ska iakttas vad som gäller enligt
miljöbalken och de föreskrifter som meddelas med stöd av miljöbalken. Vätskor och ämnen av
nämnda arter får inte förekomma i större omfattning än vad som är normalt för fastighetens
nyttjande.
3§
Stallgödsel får endast spridas vid sådd eller på växande gröda från växtperiodens början till och
med den 31 oktober. Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska ske med
försiktighet och på arealer som gödslas både med stallgödsel och handelsgödsel får inte den
sammanlagda kvävegivan överstiga vad som är normalt med hänsyn till grödans art.
4§
Kemiska bekämpningsmedel får användas först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Användning får ske i den omfattning som är vanligt för orten och normalt för grödans
art om inte annat meddelas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. (Enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel är det förbjudet att, utan
tillstånd från kommunens myndighetsnämnd, yrkesmässigt använda bekämpningsmedel inom
skyddsområde för vattentäkt.)
5§
Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska utföras med täta rör och täta fogar.
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6§
Grus- eller sandtäkt får inte utföras djupare än till tre meter över högsta naturliga
grundvattenytan.
Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga
höjdsiffror, angivna på skyddsområdeskartan, uttrycker höjd i meter över rikets nollplan.
Höjdsystemet bestäms i terrängen med utgång från angiven fixpunkt och hänförs i områdets
olika delar till överytan av neddrivna observationsrör. Trädrester och avbanade stubbar inom
grus- eller sandtäkt ska forslas bort från skyddszon. Då täktverksamheten avslutats inom en
större, sammanhängande del av täkten ska markytan där täckas med matjord och besås med
gräs.
7§
Anordning för värmelagring i mark liksom för uttag av värme från mark eller grundvatten ska
anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Köldbärarvätska som innehåller frostskyddsmedel
får inte användas.
Bestämmelser för yttre skyddszon
8§
För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel,
miljöfarliga kemiska ämnen, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptiningsmedel ska
förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att antingen uppkommet läckage, spill eller
dylikt snabbt upptäcks eller risken att förvaringsanordningarna skadas, exempelvis genom
korrosion är obetydlig.
För hantering av eldningsolja och dieselbrännolja ska iakttas vad som gäller enligt miljöbalken
och de föreskrifter som meddelas med stöd av miljöbalken.
Vätskor och ämnen av nämnda arter får inte förekomma i större omfattning än vad som är
normalt för fastighetens nyttjande.
9§
Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte utan miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillstånd infiltreras i marken.
10§
Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska ske med försiktighet och på arealer
som gödslas både med stallgödsel och handelsgödsel får inte den sammanlagda kvävegivan
överstiga vad som är normalt med hänsyn till grödans art. (Observera vidare vad som stadgas i
förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.)
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11§
Inom zonen får användas kemiska bekämpningsmedel endast i den omfattning som erfordras för
normalt nyttjande av fastigheterna. (Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel är det förbjudet att, utan tillstånd från kommunens myndighetsnämnd, yrkesmässigt använda bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt.)
12§
Grus- eller sandtäkt får inte utföras djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenytan.
Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven på skyddsområdeskartan. Samtliga
höjdsiffror, angivna på skyddsområdeskartan, uttrycker höjd i meter över rikets nollplan. Höjdsystemet bestäms i terrängen med utgång från angiven fixpunkt och hänförs i områdets olika
delar till överytan av neddrivna observationsrör. Nedgrävning av trädrester och avbanade stubbar får inte ske inom yttre skyddszon.
13§
Anordning för värmelagring i mark liksom för uttag av värme från mark eller grundvatten ska
anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Bestämmelser som är gemensamma för inre och yttre skyddszon
14§
Sopor eller annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.
15§
Upplag för timmer eller bark får inte ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag får inte
bevattnas.
16§
Förvaring eller hantering av i 2 och 8 §§ angivna ämnen – som inte kan anses vara helt tillfällig –
får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller fasta anläggningar för miljöfarliga kemiska produkter samt brandfarliga varor) eller miljö- och hälsoskyddsnämnden (då det
gäller icke fasta anläggningar).
17§
Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte
utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.
Allmänna bestämmelser
18§
Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse, att den som
på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast
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gör anmälan till VA-huvudmannen, räddningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddskontoret om
någon händelse inträffar inom fastigheten, som kan skada grundvattnet.
Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande
uppstår som kan skada grundvattnet.
19§
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden ska då höras. Lämnat medgivande kan
återkallas av länsstyrelsen.
20§
Den som överträder bestämmelserna i §§ 1-18 kan straffas såsom sägs i 29 kap miljöbalken, om
inte ansvar för överträdelsen kan ådömas enligt brottsbalken.
Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 november 1989.
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