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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN
Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala
vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar och föreskrifter ersatts med nya motsvarande så
hänvisas till det nya):
Bestämmelser för brunnsområdet
1§
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.
Bestämmelser för inre skyddszon
2§
Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får inte förekomma annat än för
bostadsfastighets och befintlig mindre industrifastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar,
stationära förbränningsmotorer etc. ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade
volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken. För hantering och transport
ska i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag (miljöbalken) och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
Andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol,
bekämpningsmedel, gödselmedel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och
isupptiningsmedel (bland annat sulfitlut och vägsalt), får inte lagras eller tillverkas. Dessa ämnen
får inte heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening
av grundvattnet.
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.
3§
Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av grundvattnet får inte etableras. För
befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier § 2.
4§
Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte
utföras utan miljönämndens tillstånd.
Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska ske med försiktighet och får inte
ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som
stadgas i förordningen om skötsel av jordbruksmark.
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Inom ett avstånd av 100 m från uttagsbrunnen får spridning av stallgödsel och slam inte
förekomma.
5§
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas i större omfattning än vad som erfordras för
normalt utnyttjande av fastigheterna.
Inom ett avstånd av 100 m från uttagsbrunnen får spridning, hantering och lagring av kemiska
bekämpningsmedel inte förekomma.
6§
Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten och kommunalt dagvatten får inte förekomma.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller renoveras.
7§
Sopor eller annat avfall får inte tippas eller grävas ner. Deponering av snö från trafikerade ytor
får inte förekomma.
Upplag för timmer eller bark får inte ligga mer än sex månader på samma plats. Timmerupplag
får inte bevattnas.
8§
Täktverksamhet utöver husbehovstäkt får inte förekomma. Täkt får inte ske djupare än till 3 m
över högsta naturliga grundvattenyta.
Tillfartsvägar ska så långt som möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter ska snarast ett skyddande vegetationstäcke återställas. Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, får inte
ske utan tillstånd av miljönämnden. Deponering av främmande massor får inte ske. Risken för
oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. Trädrester och avbanade stubbar inom täkt ska forslas
bort från skyddszonen.
Husbehovstäkt ska anmälas till miljönämnden.
Den hittills högsta uppmätta grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Högsta uppmätta
grundvattennivå uppdateras regelbundet och finns att tillgå hos huvudmannen.
9§
Markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte anläggas.
Värmelager i grundvatten får inte anläggas.
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Bestämmelser för yttre skyddszon
10§
Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter, för annat än bostadsfastighets och
befintlig mindre industrifastighets oljeförsörjning, får inte ske utan medgivande från miljönämnden.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. ska vara utrustade eller placerade så att
uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas, t.ex. genom korrosion, är obetydlig. För hantering och transport ska i övrigt
iakttas vad som gäller enligt lag (miljöbalken) och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
Andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, bekämpningsmedel, gödselmedel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isupptiningsmedel (bland
annat sulfitlut och vägsalt) får inte lagras eller tillverkas utan medgivande från miljönämnden.
Dessa ämnen får inte heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk
för förorening av grundvattnet.
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.
11§
Gator och vägar ska inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverkets rekommendationer, utmärkning av vattenskyddsområde). Dessutom ska vid riksväg 25;s passage in i skyddsområdet från respektive håll finnas informationsskylt
med texten ”Skyddat vatten, Grundvattentäkt, Vid risk för förorening, Kontakta räddningstjänsten tel 112, Nybro kommun” och med yttermåtten 190 x 135 cm. Inträffade olyckor ska
rapporteras genom alarmering på telefon 112.
12§
All etablering av miljöfarlig verksamhet utöver vad som är prövningspliktigt enligt miljöbalken
och som innebär risk för förorening av grundvattnet, kräver miljönämndens tillstånd. För befintlig
miljöfarlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier § 10.
13§
Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte
utföras utan miljönämndens tillstånd.
Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska ske med försiktighet och får inte
ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som
stadgas i förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.
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14§
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas i större omfattning än vad som erfordras för
normalt utnyttjande av fastigheterna.
15§
Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten och kommunalt dagvatten får inte anläggas utan
medgivande från miljönämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta,
inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.
16§
Sopor eller annat avfall får inte tippas eller grävas ner. Deponering av snö från trafikerade ytor
får inte förekomma.
Upplag för timmer eller bark får inte ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag får inte
bevattnas.
17§
Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet, även s.k. husbehovstäkt, får inte ske djupare än
till 1 m över högsta naturliga grundvattenyta.
På utbrutna täkter ska snarast ett skyddande vegetationstäcke återställas. Deponering av främmande massor får inte ske. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. Trädrester och
avbanade stubbar inom täkt ska forslas bort från skyddszonen.
Kommersiell täktverksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Den hittills högsta uppmätta grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Högsta uppmätta
grundvattennivå uppdateras regelbundet och finns att tillgå hos huvudmannen.
18§
Markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte anläggas utan
tillstånd av miljönämnden. Värmelager i grundvattnet med högre temperatur än 20 ºC får inte
anläggas.
Allmänna bestämmelser
19§
Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse att inträffade
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till VAhuvudmannen, räddningstjänsten och miljökontoret.
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20§
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.
Miljönämnden samt byggnadsnämnden ska då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av
länsstyrelsen.
21§
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter
stadgas i miljöbalken.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 november 1994.
_______________

