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Skyddsföreskrifter för Åryd vattentäkt
Allmänt
Dessa skyddsföreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som är utmärkt på kartan, se
bilaga. Syftet med skyddsområdet och dess föreskrifter är att skydda området från sådan
markanvändning och sådan verksamhet som kan förorena råvattnet i Åryd vattentäkt, på kort
såväl som på lång sikt. Föreskrifterna är anpassade efter skyddsbehovet i respektive zon.
Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. Förutom dessa föreskrifter
gäller inom vattenskyddsområdet även andra bestämmelser som meddelats med stöd av
Miljöbalken eller annan lagstiftning. Under respektive föreskrift finns hänvisningar till några
av dessa bestämmelser angivna.
Huvudman för vattentäkten i Åryd är Tekniska förvaltningen i Växjö kommun.
Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet är Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö
kommun. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter söks hos tillsynsmyndigheten.
Generellt undantag från föreskrifterna vad avser anmälan, ansökan om tillstånd och dispens
från skyddsbestämmelserna gäller för de arbeten som huvudmannen utför för drift, underhåll
med mera avseende vattentäkten.
Avgränsning av skyddsområdet
Vattenskyddsområdet för Åryd vattentäkt omfattar i princip hela ytavrinningsområdet.
Avgränsning och zonindelning framgår av bifogad karta.
Skyddsområdet är totalt nästan 300 hektar stort. Området är indelat i en vattentäktzon, en
primär, en sekundär och en tertiär skyddszon.
Vattentäktszonen är cirka 0,6 hektar och sammanfaller med vattentäktsfastigheten där
samtliga tre brunnar finns.
Den primära skyddszonen utgörs av ett cirka 30 hektar stort område kring
vattentäktsfastigheten. Skyddszonen har avgränsats så att riskerna för akut förorening
minimeras och att uppehållstiden från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen har en
beräknad uppehållstid på minst 100 dagar.
Den sekundära skyddszonen utgörs av ett cirka 90 hektar stort område. Skyddszonen
avgränsas så att uppehållstiden från skyddszonenes yttre gräns till vattentäktzonen har en
beräknad uppehållstid på minst ett år.
Den teritära skyddszonen är cirka 170 hektar stort och omfattar övriga delar av
ytavrinningsområdet.
Områdena har i viss mån anpassats till lätt identifierbara gränser i verkligheten.
Definitioner
Med ”hantering” avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion,
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Med ”uppställning” avses motordrivna fordon som är stillastående utan tillsyn i mer än 8
timmar på en och samma plats.
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§1

Vattentäktszonen
Vattentäktzonen

1.1 Inom vattentäktzonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§2

Petroleumprodukter och andra ämnen som är skadliga för
grundvattnet
Primär skyddszon

2.1

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter och andra
brandfarliga vätskor får inte ske utan
Förbudet gäller dock inte de oljor och det tillstånd.
bränsle som finns i ett fordon för dess
Tillstånd krävs inte för hantering av
ordinarie drift.
motorbränsle till fordon som används i
den normala driften av jord- och
skogsbruksfastighet.
Hantering av mer än 50 liter
petroleumprodukter är förbjuden.

Tillstånd krävs inte för hantering av
eldningsolja för berörda fastigheters
uppvärmning.
2.2

Förvaring av petroleumprodukter och
andra brandfarliga vätskor i underjordisk
cistern är förbjuden.

Förvaring av petroleumprodukter och
andra brandfarliga vätskor i underjordisk
cistern är förbjuden.

2.3

Hantering av övriga ämnen som är
skadliga för grundvattnet är förbjuden.

Hantering av övriga ämnen som är
skadliga för grundvattnet får inte ske
utan tillstånd.

Förbudet gäller inte om det är frågan om
sådan hantering och sådan mängd som
uppenbart inte innebär en risk för
förorening av grundvattnet.

Tillstånd krävs inte om det är frågan om
sådan hantering och sådan mängd som
uppenbart inte innebär en risk för
förorening av grundvattnet.

Observera att här, liksom i tertiär zon gäller även Naturvårdsverket föreskrifter SNFS 2003:24 om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Inom vattenskyddsområde
ställs hårdare krav för bland annat cisterner (>250 l) och inom de ytor som hanteringen sker.
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§3

Transport av farligt gods
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

3.1

Transport av farligt gods undantas från
förbuden enligt 2.1 och 2.3.

Transport av farligt gods undantas från
tillståndsplikt enligt 2.1 och 2.3.

3.2

Uppställning av fordon som
transporterar farligt gods är förbjuden.

Uppställning av fordon som
transporterar farligt gods är förbjuden,
med undantag för bränslehantering med
tillstånd enligt § 2.1..

Länsstyrelsen särskilt beslut rekommenderat vissa vägar i länet för transport av farligt gods. Väg 850
tillhör inte någon av dem.

§4

Bekämpningsmedel
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tertiär zon

4.1 Hantering av kemiska
bekämpningsmedel
inklusive hantering av
kemiskt behandlade
skogsplantor är
förbjuden.

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel
inklusive hantering av
kemiskt behandlade
skogsplantor får inte ske
utan tillstånd.

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel får inte
ske utan tillstånd.

4.2

Vattenslagning av
Vattenslagning av kemiskt
kemiskt behandlade
behandlade skogsplantor är
skogsplantor är förbjuden. förbjuden.

Tillstånd krävs inte för
hantering av kemiskt
behandlade skogsplantor eller
ombehandling av dessa.

Observera att här gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av kemiska
bekämpningsmedel.
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§5

Skogsbruk och hantering av träbränsle
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

5.1

Upplag av rundvirke, bark, flis eller spån
som kvarligger under längre tid än ett år
är förbjuden.

Upplag av rundvirke, bark, flis eller spån
som kvarligger under längre tid än ett år
får inte förekomma utan tillstånd.

5.2

Upplag av rundvirke, bark, flis eller spån
som kvarligger under längre tid än en
sammanhängande period av åtta månader
får inte förekomma utan tillstånd.

5.3

Spridning av växtnäringsämnen i
skogsmark får inte ske utan tillstånd.

5.4

Markberedning får inte ske utan tillstånd.

5.5

För hantering av kemiskt behandlade
skogsplantor gäller föreskrifter under §
4.

För hantering av kemiskt behandlade
skogsplantor gäller föreskrifter under § 4

5.6

För restriktioner rörande
bränslehantering, skogsmaskiner och
andra arbetsfordon gäller föreskrifter
under § 2 och § 8

För restriktioner rörande
bränslehantering, skogsmaskiner och
andra arbetsfordon gäller föreskrifter
under § 2 och § 8

5.7

För anläggande av ny skogsbilväg gäller
föreskriften under § 12

För anläggande av ny skogsbilväg gäller
föreskriften under § 12

§6

Spridning av växtnäringsämnen i
skogsmark får inte ske utan tillstånd.

Vattenbruk
Sekundär skyddszon

6.1

Fiskodling eller odling av vattenlevande kräftdjur som innebär utfordring, oavsett
mängd, får inte förekomma utan tillstånd.

6

§7

Arbetsfordon, bilvård, m.m.
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

7.1

Tvätt av motorfordon, maskiner,
förbränningsmotorer etc. på plats där
tvättvattnet direkt eller indirekt kan
infiltrera i marken inom
vattenskyddsområdet är förbjuden.

Tvätt av motorfordon, maskiner,
förbränningsmotorer etc. på plats där
tvättvattnet direkt eller indirekt kan
infiltrera i marken inom
vattenskyddsområdet är förbjuden.

7.2

Arbetsfordon får endast utföra arbete om
de:
- är utrustade med spillberedskap.
-

7.3

§8

använder lätt nedbrytbara hydrauloch smörjoljor enligt Svensk
Standard.

Uppställning av arbetsfordon får endast
ske om de är utrustade med
skyddsanordning som förhindrar att
läckage till mark och grundvatten sker.

Avledning av avloppsvatten
Primär skyddszon

8.1

Sekundär skyddszon

Infiltrationsanläggning för spillvatten
Inrättande av avloppsanordning får inte
med wc-avlopp är förbjuden. Annan
ske utan tillstånd.
avloppsanläggning än med wc-avlopp får
inte ske utan tillstånd.

Observera att för inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas krävs generellt
tillstånd enligt 13§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

§9

9.1

Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet enligt
Miljöbalken (1998:808) är förbjuden om
verksamheten innebär en risk för
förorening av grundvatten.

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet
som är anmälningspliktig enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251)
§§10 och 11, får inte ske utan tillstånd
om verksamheten innebär en risk för
förorening av grundvatten.
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§10 Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
Primär skyddszon
10.1 Nyanläggning av brunn för enskild
grundvattentäkt eller för utvinning eller
lagring av värmeenergi eller kyla ur berg,
mark och grundvatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Nyanläggning eller ändring av befintlig
brunn för enskild grundvattentäkt eller
anläggning för utvinning eller lagring av
värme eller kyla ur berg, mark eller
grundvatten får inte ske utan tillstånd.

§11 Väghållning och vägar m.m.
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

11.1 Anläggande av ny gata, väg eller plats
Anläggande av ny gata, väg eller plats
för parkering eller uppställning av fordon för parkering eller uppställning av fordon
får inte ske utan tillstånd.
får inte ske utan tillstånd.
11.2 Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är
förbjuden.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är
förbjuden.

11.3 Upplag med snö från område utanför
skyddszonen är förbjuden.

Upplag med snö från område utanför
skyddszonen är förbjuden.

11.4 Upplag med förorenad snö, där
smältvattnet direkt eller indirekt kan
infiltrera i marken inom
vattenskyddsområdet är förbjuden.

Upplag med förorenad snö, där
smältvattnet direkt eller indirekt kan
infiltrera i marken inom
vattenskyddsområdet är förbjuden.

11.5 Halkbekämpning eller dammbindning
med salt eller annan kemikalie får inte
ske utan tillstånd.
Saltinblandad sand (2 %) undantas från
kravet på tillstånd.

Halkbekämpning eller dammbindning
med salt eller annan kemikalie får inte
ske utan tillstånd.

Akut halkbekämpning med salt som sker
högst enstaka gånger per år undantas från
kravet på tillstånd. Efter sådan
halkbekämpning ska tillsynsmyndigheten
informeras.

Saltinblandad sand (2 %) undantas från
kravet på tillstånd.
Akut halkbekämpning med salt som sker
högst enstaka gånger per år undantas
från kravet på tillstånd. Efter sådan
halkbekämpning ska
tillsynsmyndigheten informeras.

8

§12 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark och
vatten
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

12.1 Sand-, grus- eller annan materialtäkt
inklusive husbehovstäkt är förbjuden.

Sand-, grus- eller annan materialtäkt
inklusive husbehovstäkt är förbjuden.

12.2 Pålning, spontning, underjordsarbete,
borrning, sprängning och liknande
arbeten samt att utföra uppfyllnad,
schakt- och anläggningsarbeten om det
sker på en yta större än 50 m2 eller till ett
djup större än 1 m får inte ske utan
tillstånd.

Pålning, spontning, underjordsarbete,
borrning, sprängning och liknande
arbeten samt att utföra uppfyllnad,
schakt- och anläggningsarbeten om det
utförs på en yta större än 200 m2 eller till
ett djup större än 1 m får inte ske utan
tillstånd.

Tillstånd behövs inte vid schaktning och
anläggningsarbete för underhåll av
befintliga vägar, VA-, el- och
kommunikationsledningar.

Tillstånd behövs inte vid schaktning och
anläggningsarbete för underhåll av
befintliga vägar, VA-, el- och
kommunikationsledningar.

§13 Övergångsbestämmelser
För den som vid ikraftträdandet av dessa förskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en
anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter ska senast ett år efter
ikraftträdandet ha inkommit till tillsynsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd.
För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter i sin näringsverksamhet bedriver en
verksamhet eller innehar en anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter ska
detta förbud börja gälla först ett år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Allmänna bestämmelser och upplysningar
Påföljd
Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken.
Hänsynsregler
I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna, som bland annat 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,
9

tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen
kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående
anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen
om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor. Anmälan ska
göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112 och till Växjö kommuns miljö- och
hälsoskyddskontor.
Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddskontoret ska
omedelbart anmälas vidare till Växjö kommuns tekniska förvaltning.
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.
Skyltar
Vid väggräns till vattenskyddsområdet ska det finnas skyltar som utmärker
vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks
med skyltar inom ett år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.
Vattentäktens huvudman ansvarar även för att det finns skyltar om ”vattenskyddsområde”
tillgängliga för att sätta upp vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde.
Övrig lagstiftning
Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. Förutom dessa föreskrifter
gäller inom vattenskyddsområdet även andra bestämmelser som meddelats med stöd av
Miljöbalken eller annan lagstiftning. Under respektive föreskrift finns hänvisningar till några
av dessa bestämmelser angivna.
Tillstånd
Tillstånd söks hos tillsynsmyndigheten. Åtgärder som kräver tillstånd från
tillsynsmyndigheten är förbjudna till dess att tillstånd lämnats. För återkommande hantering
kan varaktigt tillstånd sökas hos tillsynsmyndigheten.
Tillstånd eller dispens enligt dessa föreskrifter innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning.
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten enligt 7 kap 22 § miljöbalken medge
dispens från de förbud och krav på tillstånd som gäller enligt dessa skyddsföreskrifter. Enligt
7 kap 26§ miljöbalken får sådan dispens ges endast om det är förenligt med
skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om dispens kan förenas med särskilda villkor.
Information
Fastighetsägare bör informera eventuella hyresgäster och arrendatorer om
skyddsföreskrifterna.
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