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Särskilda föreskrifter gällande inom
vattenskyddsområden i Båstads kommun

Sida av 12

Sida av 12

Enligt beslut 200x-xx-xx, Kommunfullmäktige Båstads kommun.
Med stöd av kapitlet 21-22 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige om
vattenskyddsområden och föreskrifter Båstads kommun.
Skyddsområden för följande vattentäkter har fastställts:
Båstad (Örebäcksvallen 2:1 och Axelstorp 3:23)
De fastställda skyddsområdena omfattar ett större antal fastigheter och är uppdelade i;
Vattentäktszon, Primär skyddszon, Sekundär skyddszon resp. Tertiär skyddszon.
Enligt av kapitlet 22 Miljöbalken skall kommunen meddela sådana föreskrifter om
inskränkningar rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose
att risk, både på kort och på lång sikt, inte uppstår så att vattentäkternas vatten efter normalt
reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning.
De särskilda föreskrifter som kommunen meddelar gäller specifikt för kommunens vattentäkter
och har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov fokus. De utgör
många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner så som de uttrycks
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap 2-6).
Inom hela vattenskyddsområdet gäller även generella restriktioner och anvisningar för
vattenskyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd av mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS (2003:24), samt spridning av
bekämpningsmedel SNFS (1997:2). Övriga regler och bestämmelser av särskild betydelse
redovisas Bilaga
Bestämmelser av särskild betydelse och Bilaga
Sammanställning av övrig
lagstiftning fall av lagändring eller ändring av förordningar skall de nya lagarna eller
förordningarna gälla.
Ikraftträdande och övergångsregler
Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.
Pågående verksamhet som förbjuds enligt meddelade föreskrifter skall vara avvecklad senast
två år efter föreskriftens ikraftträdande.
För pågående verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt införs, enligt meddelade
föreskrifter, skall tillstånd sökas, respektive anmälan göras, senast två år efter föreskriftens
ikraftträdande. Krav på tillstånd för bekämpningsmedel enligt 16 gäller omedelbart efter att
vattenskyddsföreskrifterna beslutats även om beslutet överklagas med stöd av 26 kap. 26
Miljöbalken.
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Huvudman för vattentäkterna Båstads kommun är Kommunstyrelsen.
Anmälan och tillstånd som regleras dessa föreskrifter handläggs av nämnden för
miljöfrågor Båstads kommun.

Bestämmelser för vattentäktszon
1§

Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Området skall vara inhägnat, alternativt skall brunnen ha låsbar överbyggnad.
Området får enbart disponeras av huvudman.
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Bestämmelser för primär skyddszon
2§

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.

All hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. För hantering av en sammanlagd volym av
mer än 250 petroleumprodukter krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
3§
Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt
träskyddsmedel, m.m.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel är förbjuden.
Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär
olägenhet för människors hälsa. Anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska ske inom
en vecka samband med eller efter varje sådan åtgärd.”
4§

Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.

Spridning av ohygieniserad stallgödsel är förbjuden.
Hantering av slam från reningsverk är förbjuden.
Yrkesmässig hantering av ensilage samt växtnäringsämnen, såsom natur- och handelsgödsel
eller jordförbättringsmedel, får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
Utökning av befintliga jordbruks- eller djurhållningsverksamheter samt nya sådana
verksamheter kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
5§

Skogsbruk, m.m.

Upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. Stubbrytning och
skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för
energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet.
6§

Infiltrationsanläggningar, dagvatten mm.

Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjudet. Utbyggnad eller
ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är tillståndspliktigt.
Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten mark, diken eller vattenområde är
tillståndspliktigt.
Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa
föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten från detaljplan.
7§

Deponi och lagring av avfall, m.m.

Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Lagring av
hushållssopor ändamålsenliga kärl, undantas förbudet.
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8§

Väghållning och fordonstvätt, m.m.

Det är tillståndspliktigt att till primär skyddszon leda in dagvatten från ytor utanför primär
skyddszon
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.
Fordonstvätt får endast bedrivas på platser med uppsamlingsanordning för tvättvatten.
Uppställning av fordon är förbjuden. Personbilar undantas förbudet.
9§

Materialtäktsverksamhet, m.m.

Berg-, sand- och grustäkt och annan täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är förbjudna.
10§

Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m.

Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är tillståndspliktiga.
Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste genomföras för att undvika risk för människor
hälsa eller miljön, undantas tillståndsplikten. dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka
efter genomförd åtgärd. det akuta skedet ska om möjligt samråd med tillsynsmyndigheten
och/eller räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska dokumenteras.
11§

Berg-, jord- och grundvattenvärme, m.m.

Nyanläggning eller ändring av befintliga system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur
berggrund, jord eller vattenområde är tillståndspliktiga.
Befintliga anläggningar skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor
12§

Anläggning för vattenuttag, m.m.

Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg får ej anläggas eller utökas av annan än
huvudman för kommunens VA verksamhet.
Nya konstruktioner som bortleder vatten från arealer över
huvudman för kommunens VA verksamhet.

000 m2 kräver tillstånd av

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten skall anmälas till
huvudman för kommunens VA verksamhet.
Brunnar som är nedförda grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för
vattenuttag.

Sida av 12

13§

Transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.

Transport av farligt gods på väg och farligt avfall skall ske på rekommenderad led för farligt
gods, med undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon
som är lastade med farligt gods är förbjudet.
Transport av farligt gods på järnväg är tillåten.
14§
Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet
skadliga ämnen, m.m.
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är
förbjuden. Förändring av pågående verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller
grundvatten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m. m. är förbjuden
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas med den prövning som föranleds av
anmälnings- eller tillståndsplikt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt
och 3) ovan tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs
under
och 7) ovan.

Sida av 12

Bestämmelser för sekundär skyddszon
15§

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.

All hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. För hantering av en sammanlagd volym av
mer än 250 petroleumprodukter krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
16§
Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt
träskyddsmedel, m.m.
För hantering av kemiska bekämpningsmedel, träskyddsmedel krävs tillstånd från kommunens
nämnd för miljöfrågor.
Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som
innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan till tillsynsmyndigheten för miljöfrågor ska
ske inom en vecka samband med eller efter varje sådan åtgärd.
17§

Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och andra gödningsmedel, m.m. är
tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. Kompostering av
trädgårdsavfall från enskilt hushåll undantas.
Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
18§

Skogsbruk, m.m.

Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved annat än tillfälliga upplag får ske endast
efter tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Med tillfällig avses detta fall en
avverkningssäsong. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag
genom eldning till hushållsbehov undantas från bestämmelserna om begränsad lagringstid.
Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor.
19§

Infiltrationsanläggningar, dagvatten mm

Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är tillståndspliktigt.
Utbyggnad eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är tillståndspliktigt.
Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten mark, diken eller vattenområde är
tillståndspliktigt.
Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa
föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten.
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20§

Deponi och lagring av avfall, m.m.

All deponering och lagring av avfall, m.m. är tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för
tillfälligt upplag för omlastning. Lagring av hushållssopor ändamålsenliga kärl, undantas
tillståndsplikten.
21§

Väghållning, m.m.

Det är tillståndspliktigt att leda in dagvatten till sekundär skyddszon från ytor utanför sekundär
skyddszon
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför sekundär skyddszon är förbjudet.
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.
22§

Materialtäktsverksamhet, m.m.

Nyetablering eller utökning av materialtäktsverksamhet är förbjuden.
Tillståndsplikt gäller för husbehovstäkter.
Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter skall vara avspärrade med minst låsbar
bom.
Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är förbjuden
23§

Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m.

Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är anmälningspliktiga.
24§

Berg- och jordvärme, m.m.

Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system som utvinner värme/kyla ur berggrund,
jord eller vattenområde är tillståndspliktiga.
Befintliga anläggningar skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.
25§

Anläggning för vattenuttag, m.m.

Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg får ej anläggas eller utökas utan
tillstånd av huvudman för kommunens VA verksamhet.
Nya konstruktioner som bortleder vatten från arealer över 5000 m2 kräver tillstånd av
huvudman för kommunens VA verksamhet.
Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten skall anmälas till
huvudman för kommunens VA verksamhet.
Brunnar som är nedförda grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för
vattenuttag.
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26§

Transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.

Transport på väg av farligt gods och farligt avfall skall ske på rekommenderad led för farligt
gods, med undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon
som är lastade med farligt gods är förbjudet.
27§
Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet
skadliga ämnen, m.m.
All nyetablering eller förändring av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller
grundvatten är tillståndspliktig. Lagring som innebär risk för förorening av mark eller
grundvatten är tillståndspliktig.
Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas med den prövning som föranleds av
anmälnings- eller tillståndsplikt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Bestämmelser för tertiär skyddszon
28§

Materialtäktsverksamhet, m.m.

Nyetablering eller utökning av materialtäktstäktsverksamhet är tillståndspliktig.
Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter skall vara avspärrade med minst låsbar
bom.
29§
Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet
skadliga ämnen, m.m.
All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är
anmälningspliktig.

Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan skall samordnas med den prövning som föranleds
av anmälnings- eller tillståndsplikt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Bilaga 1

Definitioner
Hantering avser (i enlighet med miljöbalken) en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl.
spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed
jämförliga förfaranden.
Miljöfarlig verksamhet avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som
miljöfarlig verksamhet.
Parkering definieras enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En
uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds
av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller påeller avlastning av gods.
Uppställning avser parkering under längre sammanhängande tid än timmar (se §2).
Punktbehandling definieras som en kemisk bekämpning av tex. växter eller insekter med sådan
precision att inget bekämpningsmedel hamnar utanför det avsedda objektet.
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Bilaga 2

Allmänna upplysningar
Huvudman
Huvudman för vattentäkterna Båstads kommun är Kommunstyrelsen.
Anmälan och tillstånd som regleras dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor
Båstads kommun.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap.

miljöbalken.

Beredskap
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman
tillsammans med kommunal räddningstjänst senast två år efter det att dessa föreskrifter
fastställts.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas
av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till tfn. 112.

Anmälan om olyckshändelse definieras bla i:
Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 1-5 §§

kap.

Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor

kap.

Ersättning
Eventuell ersättning för intrång pågående markanvändning m.m., regleras 31 kap.
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 anspråk. Ersättning utgår dock inte för den
”förlust” som beror på att förväntningar om ändring markens användningssätt inte kan infrias
på grund av skyddsföreskrift.

Sida av

Bilaga 2

Tillsyn
Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt
miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Uppsättning av skyltar, stängsel
Om det behövs, får kommunen även föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att
annans mark får tas anspråk för detta (7 kapitlet 22 miljöbalken).
För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50
från ett vägområde, krävs enligt 46 väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs
tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 väglagen.
Upplysning
Det är lämpligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informera samtliga
fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skyddsföreskrifterna enligt kap. 22 Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med
förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visa att åtgärden eller
verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten.
samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses
erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap.
MB).
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna detta beslut innebär inte att det inte kan krävas
prövning enligt annan lagstiftning, se vidare Bilaga Bestämmelser av särskild betydelse och
Bilaga 4 Laglista övrig lagstiftning.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.
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Bilaga 3

Bestämmelser av särskild betydelse
Allmänna Hänsynsregler
miljöbalken kap. finns allmänna hänsynsregler som bl innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 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 skall verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder, iaktta
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 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
komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet, eller vidtaga
sådana åtgärder vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten samt
iaktta de försiktighetsmått övrigt som skäligen kan erfordras för att förebygga eller avhjälpa
skadan.
Hantering av bekämpningsmedel
Naturvårdsverkets författningssamling, NFS (1997:2) 14 finns föreskrifter om användningen
av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur
föreskrifterna skall tillämpas finns Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) och NFS (2000:7)
om regler för spridning av bekämpningsmedel.
Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd.
Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller
inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.
föreskrifterna finns även regler för hur och var rengöring, påfyllning skall ske.
Vissa bekämpningsmedel är svårnedbrytbara och deras nedbrytningsprodukter finns oftast kvar
sina giftiga beståndsdelar, därför har det ställts krav även för enskild spridning av
bekämpningsmedel. Detta skall ses som information till de som inte har utbildats för hantering
av bekämpningsmedel.
Inom skyddszon där det föreligger förbud kan, vid tillfällen som kräver behandling med
bekämpningsmedel, tillstånd ges för yrkesmässig punktbehandling, ex vid angrepp av rost eller
dyl.
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Hantering av brandfarliga vätskor
Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS (2003:24), om skydd mot mark- och vattenföroreningar
vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär
bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras skall utformas på ett sådant sätt att spill och
läckage kan insamlas och omhändertas.
Vidare skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för
tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym
som inte är större än 250 liter skall ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är
belägen pannrum eller motsvarande bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.
Transport av farligt gods och farligt avfall
Länsstyrelsen har särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods och
farligt avfall länet.
avfallsförordningen (2001:1063) beskrivs bl.a. inom vilka mängder en transport får ske utan
tillstånd och när anmälningsplikt sker.
Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling
Lagring av restprodukter härrörande från djurhållning tas upp förordningen (2004:62) om
miljöhänsyn jordbruket. Bl.a. tas det upp hur förvaring skall ske och hur denna skall vara
uppbyggd för att undvika att kväve- och bakterieföroreningar når grundvattnet vid ev olycka.
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. finns föreskrift för
verksamheter som anses vara miljöfarliga. primär skyddszon anses alla verksamheter, A,
C, vara tillståndspliktiga, medan de sekundär- och tertiär skyddszon följer förordningen.

och

Fekala bakterier, ex E-coli bakterier kan innebära hälsorisk för de drabbade inom
vattendistributionsområdet.
Kväveföreningar, främst nitrit, kan ge methämoglobinemi för känsliga individer, bl.a. småbarn
(försämrad syreupptagningsförmåga blodet).
Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten
förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas avloppsanläggningar
upp (12-20 §).
förordningen står bl att en avloppsanläggning för vattentoalett ej får inrättas utan den
kommunala nämndens tillstånd.
Vid utformning och skötsel av enskilda avloppsanläggningar gäller Naturvårdsverkets handbok
med Allmänna råd NFS (2006:7) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.

Deponi och lagring av avfall

Sida av

Bilaga 3
Frågor om avfall regleras bl.a. avfallsförordningen (2001:1063). denna förordning anges att
en deponering av avfall inte är en plats eller anläggning där avfall omlastas för att beredas för
vidare transport, lagras eller behandlas under en period på mindre än ett år. För att undvika att
för grundvattnet farliga lakbara ämnen från deponerade massor når vattentäkten, har även
undantagen ovan tagits med som förbjudna inom den primära skyddszonen, enligt
skyddsföreskrifterna ovan. Tillstånd skall sökas inom den sekundära och tertiära skyddszonen
enligt skyddsföreskrifterna ovan.
Uppläggning av snö härrörande från trafikerade ytor
Snö som kommer från en skyddszon med mildare skyddsföreskrifter får inte läggas upp enligt
skyddsföreskrifterna ovan, t.ex. snö från sekundär skyddszon får inte läggas upp primär
skyddszon.. Dessa bestämmelser härrör bl från väghållningspunkten skyddsföreskrifterna,
som berör saltning av trafikerade ytor. Snön kan innehålla salt och andra föroreningar som sin
tur kan förorena grundvattnet vid tö.
Uppläggning av asfalt, oljegrus och vägsalt
Uppläggning och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt kan på kort tid orsaka långsiktiga
föroreningar av grundvattnet via lakning. Därför är all form av uppläggning, tillverkning och
deponering förbjuden inom primär och sekundär skyddszon enligt skyddsföreskrifterna ovan.
(SFS 2001:1063 §).
Materialtäktsverksamhet
Materialtäktsverksamhet innefattar all täktverksamhet av naturliga material (berg och
jordlager). Täktverksamhet kräver tillstånd enligt Miljöbalken kap. §. förordningen
(1998:904) om täkter och anmälan för samråd står det att det inom ett skyddsvärt område (t.ex.
en vattentäkt) är tillåtet att bryta mindre än 100m³ utan tillstånd, s.k. husbehovstäkt. Detta är
dock förbjudet inom primär skyddszon och tillståndspliktigt sekundär skyddszon enligt
skyddsföreskrifterna ovan.
Materialtäktsverksamhet medför att skyddande jordlager förs bort samt att det under
verksamhet kan ske olyckor som medför långtgående föroreningar av grundvattnet, t.ex.
oljespill.
Anläggningsarbeten och schaktarbeten
11 kap
miljöbalken finns vattenverksamhet definierad. Vattenverksamhet är t.ex. all form
av arbete eller uppförande av anläggning som kan medföra bortförsel av grundvatten,
förorening av grundvatten eller tillförsel av olämpligt vatten. Alla dessa typer av
anläggningsarbeten är tillståndspliktiga enligt skyddsföreskrifterna ovan. Vid schaktningsarbete
kommer sårbarheten för grundvattnet att öka markant, vid t.ex. en olycka där hydraulolja läcker
ut, kan denna förorening snabbt nå grundvattnet och orsaka svårreparerbara skador.
Berg- och jordvärme

Sida av

Bilaga 3
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899, 17, 19, 20 §§) berörs
anläggandet av berg- och jordvärmeanläggningar.
För grundvattnet kan en dylik anläggning innebära att vatten bortförs från grundvattnet och att
grundvattnet kan förorenas, bl.a. av miljöfarlig kyl-/värmebärarvätska. En berg- och
jordvärmeanläggning kan även definieras som en vattenverksamhet och är därmed också
reglerad av 11 kap.
miljöbalken.
Anläggning för vattenuttag
En konstruktion som bortleder grundvatten från berg, jord eller ytvatten är definierad som en
vattenverksamhet och är förbjuden inom primär skyddszon och tillståndspliktig inom sekundär
skyddszon enligt skyddsföreskrifterna ovan. Definition av vattenverksamhet finns 11 kap.
Miljöbalken.
Etablering av miljöfarlig verksamhet
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd styr bl.a. hur olika typer av
verksamheter klassas och prövas. skyddsföreskrifterna ovan står det att all etablering av
verksamheter som kan medföra att grundvatten förorenas är tillståndspliktiga. Detta innefattar
även bl.a. jordbruk, mindre verkstäder och bilskrotar.
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Sammanställning av övrig lagstiftning
Nedan har huvuddelen av övrig Svensk lagstiftning som är av betydelse för skydd av
vattentillgångar inom Båstads kommun sammanställts. Syftet är att sammanställningen skall
utgöra en vägledning och referenslista till gällande regelverk. Eventuell ny lagstiftning eller
bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter det listan sammanställdes och som
utökar skyldigheterna inom aktuella skyddsområden, gäller utöver denna sammanställning.
Senast uppdaterad 2008-01-25.

Allmänna hänsynsregler finns i:
kap. 2-6 §§ Miljöbalken

-

Allmäna föreskrifter inom vattenskyddsområden
-

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden
(till kap. 21, 22 och 25 §§ Miljöbalken) NFS (2003:16)

Regler om hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.
finns bl.a. i:
-

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark-och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor NFS (2003:24), med senaste ändring SNF (2006:16)

-

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS (2000:2) om hantering av
brandfarliga vätskor

-

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS (1997:9) om öppna cisterner och
rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor

-

Förordning SFS (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Regler om hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel, m.m.
finns i:
-

Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer

-

Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets allmänna råd SN-AR (1997:3) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

-

Förordning SFS (2006:1010) om växtskyddsmedel

-

Förordning SFS (2000:338) om biocidprodukter

-

Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 SNFS 1997:2
rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS
(2000:7)

-

14 kap. 19 Miljöbalken
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Regler om Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling, m.m. finns i:
-

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.
Senast uppdaterad (2003:581)

-

Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn jordbruket vad avser
växtnäring (2004:62)

-

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

-

Avfallsförordningen (2001:1063)

Regler om skogsbruk, m.m. finns i:
-

Skogsvårdslagen (1979:429)

-

Skogsvårdsförordningen (1993:1096)

-

Avfallsförordningen (2001:1063)

-

Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller
vakuumimpregnering NFS (2001:6)

-

Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot
mögel- och blånadsangrepp NFS (2001:7)

Regler om infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten, m.m. finns i:
-

Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

-

Naturvårdsverkets handbok och Allmänna råd SNV (2006:7) om små
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten

Regler om deponi och avfall, m.m. finns i:
-

Avfallsförordningen (2001:1063)

-

Förordningen om deponering av avfall (2001:512)

-

Förordning (1998:899) Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler om materialtäktsverksamhet, m.m. finns i:
kap.

-

Miljöbalken

-

Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

-

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler om anläggningsarbeten och schaktningsarbeten vattenområden m.m. finns i:
-

11 kap.

Miljöbalken

Regler om berg- och jordvärme anläggningar, m.m. finns i:
-

11 kap. 11§ Miljöbalken

-

11 kap.

-

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Regler om anläggning för vattenuttag, m.m. finns i:
-

11 kap.

Miljöbalken

Regler för transport a för grundvatten skadliga ämnen, m.m. finns i:
-

Lag om transport av farligt gods SFS (2006:263)

-

Förordning om transport av farligt gods SFS (2006:311)

-

Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och terräng
SRVFS (2006:7)

-

Avfallsförordningen (2001:1063, 26-36 §)

Regler om etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga
ämnen, m.m. finns i:
-

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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