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Skyddsföreskrifter för Vadsbro vattentäkt i Flens kommun 
Med stöd av 7 kapitlet 21 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige om 
vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Katrineborg 1:34 i Flens 
kommun, med omfattning som framgår av bifogad karta. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom skyddsområdet.  
 
Definition 
Med hantering menas nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av till-verkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
 
Med hushållsspillvatten menas spillvatten (avloppsvatten från bad, disk, tvätt, wc) och 
annan flytande orenlighet från hushåll och därmed jämförligt spillvatten från annan 
verksamhet. 
 
Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller är skyldig 
att göra sig av med (15 kapitlet 1 § miljöbalken). 
 
Skyddsområdet för vattentäkten i Vadsbro indelas i tre zoner: Brunnszon, primär skyddszon 
och sekundär skyddszon. 
 
Skyddsföreskrifter för Vadsbro vattenskyddsområde 
 
1. Vattentäktzon 
 
a) Brunnszonen utgörs av område för brunn. Inom brunnszonen får ingen annan 

verksamhet än vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnzonen får endast disponeras 
av vattentäktsinnehavaren och för vattentäktverksamhet. 

 
2. Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen. 
 
a) Primär skyddszon:  
 
i) Hantering av till exempel petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjär-produkter 

och kemiska bekämpningsmedel är inte tillåten. Undantag från förbud är hantering 
av drivmedel i fordon samt i arbets- och trädgårdsmaskiner. 

 
ii) Hantering av för grundvattnet andra giftiga eller skadliga ämnen, i sådan mängd att 

det finns risk för vattenförorening, är inte tillåten. 
 
iii) Hantering av petroleumprodukter är dock tillåtet för befintliga fastigheters 

oljeförbrukning. Förutom transport till sådan fastighet är all annan hantering 
förbjuden. Förvaringstankar för sådan fastighet med tillhörande ledningar ska vara 
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utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan 
förhindras att tränga ner i marken.  

 
iv) Förvaringstank för drivmedel för skogsbruksmaskin eller annan maskin är inte 

tillåten. Påfyllnad av drivmedel till jord- och skogsbruksmaskin eller annan maskin 
ska ske utanför den primära skyddszonen.  

 
b) Sekundär skyddszon:  
 
i) Hantering av giftiga eller skadliga ämnen, till exempel petroleum-produkter, 

fenolhaltiga preparat, tjärprodukter och kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtet 
utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. Utan tillstånd får begränsad användning av 
bekämpningsmedel klass 3 ske på villatomter och motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastighet. Hantering av drivmedel i fordon samt i arbets- 
och trädgårdsmaskiner kräver inte tillstånd. 

 
ii) Förvaringstank för drivmedel för skogsbruksmaskin eller annan maskin är inte 

tillåtet utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. 
 
 I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon. 
 
3. Jordbruk 
 
a) Primär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är inte tillåten. Nya gödselstäder, 
urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas. Lagring av naturgödsel är 
inte tillåten. Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen är 
tillåten efter tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

 
b) Sekundär skyddszon: 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och förvaring av ensilage som kan avge 
pressvatten får ske efter tillstånd från tillsynsmyndigheten. Kemiska 
bekämpningsmedel får hanteras efter tillstånd från tillsynsmyndigheten. Nya 
gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas utan tillstånd 
av tillsynsmyndigheten. 

  
4. Djurhållning 
 
a) Primär skyddszon: 

Hållning (inklusive bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur samt 
hov eller klövbärande djur får inte förekomma.  

 
5. Skogsbruk 
 
a) Primär och sekundär skyddszon:  
 Skogsbruk är inte tillåten.  
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6. Avledning av hushållsspillvatten samt avloppsledningar 
 
a) Primär och sekundär skyddszon:  

Nya infiltrationsanläggningar för utsläpp av hushållsspillvatten är inte tillåtna. 
Utsläpp av hushållsspillvatten i mark, dike eller vattenområde får inte ske. 
Avloppsledningar (dag- och spillvatten) ska vara täta och vid behov omedelbart 
läggas om eller renoveras.  

 
7. Avfall 
 
a) Primär och sekundär skyddszon: 
 Upplag av snö från trafikerade ytor, eller upplag av avfall är inte tillåten. 
 
8. Vägar och väghållning 
 
a) Primär och sekundär skyddszon: 

Ny gata eller väg med eller plats för parkering, uppställning får anläggas efter 
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Halkbekämpning med vägsaltningsmedel skall 
ske restriktivt så att grundvattenkvaliten ej påverkas. Dammbindande medel får ej 
användas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Asfalt, oljegrus får inte användas 
utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus 
eller upplag av vägsalt får inte förekomma.  

 
9. Täktverksamhet, schaktningsarbeten med mera 
 
a) Primär och sekundär skyddszon:  
 Täktverksamhet är inte tillåten.  
 
10. Enskilda grundvattentäkter 
 
a) Primär och sekundär skyddszon:  

Ny brunn för enskild grundvattentäkt får inte utföras. Enskild grundvattentäkt som 
bedrivs då dessa föreskrifter börjar gälla får fortsätta för vattenförsörjning av en- 
eller tvåfamiljsbostad. Brunnen ska vara utförd så att förorening inte kan spridas till 
mark eller grundvatten. 

 
11. Energi- och kylanläggningar 
 
a) Anläggningar som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla och inte omfattas av 

tillstånd eller tidigare anmälan får bibehållas under förutsättning att tillstånd 
lämnas av tillsynsmyndigheten. 

 
b) Primär skyddszon: 

Anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, mark eller 
grundvatten får inte utföras. 
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c) Sekundär skyddszon: 

Anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, mark eller 
grundvatten får utföras efter tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

 
12. Transport av farligt gods 
 
a) Primär och sekundär skyddszon:  
 Genomgående transport av farligt gods ska så långt som möjligt undvikas.  
 
13. Annan miljöfarlig verksamhet 
 
a) Primär skyddszon: 

Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får 
inte etableras. För befintlig verksamhet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 
ovanstående punkter. 

 
b) Sekundär skyddszon:  

Miljöfarlig verksamhet får inte etableras utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. I 
övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon. 

 
Övergångsregler 
Verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har trätt i kraft får fortsätta intill 
dagen av ett år efter att föreskrifterna antagits. Verksamheter som omfattas av tillstånds- 
eller anmälningsplikt får endast bedrivas om den som bedriver verksamheten senast den 
dagen har lämnat in ansökan om tillstånd respektive gjort anmälan till tillsynsmyndigheten. 
 
Allmänna bestämmelser 
Fastighetsägare ska informera eventuella hyresgäster och arrendatorer om 
skyddsföreskrifterna. 
 
Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112. 
 
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddszon att tillse att inträffade 
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten och huvudmannen för vattentäkten samt till tillsynsmyndigheten. 
 
Innan tillsynsmyndigheten fattar beslut enligt föreskrifterna ska vattentäktens huvudman 
beredas möjlighet att yttra sig. 
 
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde 
finns uppsatta för ändamålet lämpliga och väl synliga platser. 
 
Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för driften av avsedd grundvattentäkt inom området. 
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
Aktsamhet 
Alla verksamheter inom vattenskyddsområdet ska bedrivas på sådant sätt och med sådana 
skyddsåtgärder att risken för förorening eller annan skada på grundvattnet minimeras. Se 
även Hänsynsregler nedan. 
 
Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående 
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 
kapitlet 1 och 5 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kapitlet 4 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala 
räddningstjänsten, telefon 112, tillsynsmyndigheten samt vattentäktens huvudman. 
 
Anmälan 
I de fall där anmälan krävs enligt dessa föreskrifter skall detta göras till 
tillsynsmyndigheten. 
 
Avledning av spillvatten och dagvatten 
Enligt förordningen (SFS1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall 
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 
 
Beredskapsplan 
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens 
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. 
 
Berörda 
Föreskrifterna riktar sig till fastighetsägare och innehavare av särskild rätt. 
 
Dispens 
Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 
kapitlet 22 § miljöbalken (1998:808). Innan dispens ges skall samråd ske med vattentäktens 
huvudman och med andra berörda myndigheter. 
 
I samband med en sådan prövning kan kommunen/länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor, 
som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kapitlet 2 § miljöbalken). 
Dispens får, enligt 7 kapitlet 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med 
föreskrifternas syfte. 
 
Ersättning 
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 
kapitlet 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 inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma 
gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att 
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förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av 
skyddsföreskrift. 
 
Ersättning lämnas inte heller om inskränkningarna för vattenskyddsområde följer av sådana 
förpliktelser som markägaren ändå skall iaktta på grund av de allmänna hänsynsreglerna 
enligt miljöbalken. 
 
Enligt 31 kapitlet 13 § miljöbalken ska talan mot vattenskyddsområdets huvudman, för 
närvarande Flen Vatten och Avfall AB, väckas hos mark- och miljödomstolen inom ett år 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Hantering av petroleumprodukter 
För hantering av petroleumprodukter skall iakttas vad som gäller enligt miljöbalken samt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). 
 
Hantering av växtnäringsämnen 
Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller 
läckage till omgivningen inte sker enligt förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i 
jordbruket. 
 
Hänsynsregler 
I 2 kapitlet miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bland annat 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 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 och 
miljön. Detta innebär att om 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 
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och 
iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa 
skadan. 
 
Ny lagstiftning 
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum 
och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här 
meddelade föreskrifter 
 
Påföljd 
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kapitlet 8 § 
miljöbalken. 
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Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel 
Enligt 14 kapitlet 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark 
eller användas för att behandla enskilda trädstammar. 
 
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i 
miljöbalken, förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordningen (2016:402) 
om metadoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel. 
 
Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpnings-medel inom 
vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos tillsynsmyndigheten. 
Myndigheten ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan 
medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet. 
 
Syfte 
Syftet med vattenskyddsområde med föreskrifter och deras tillämpningar är att säkerställa 
att påverkan eller risk för påverkan på grundvattnet inte uppstår så att vattnet inte kan 
användas inom huvudmannens ansvarsområde för dricksvattenförsörjning. 
 
Tillstånd 
I de fall där tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter skall detta göras till tillsynsmyndigheten. 
 
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs dock inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalken kapitel 9 (miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd), kapitel 11 (vattenverksamhet) eller kapitel 12 (jordbruk och annan 
verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Om tillstånd meddelas 
enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken efter det att dessa 
föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter. 
 
Tillsyn 
Den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken. 
 
Tranport av farligt gods 
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt 
gods i länet. 
 
Övrig lagstiftning 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 
prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller en 
mängd generella bestämmelser inom vatten-skyddsområdet. 
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