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BESLUT 
Länsstyrelsen förklarar som vattenskyddsområde grundvattentäkterna i 
Backaryd, Belganet, Eringsboda och Hallabro i Ronneby kommun, med 
omfattning som framgår av bifogad karta. Skyddsområdet omfattas av 
vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon. Vattentäktszonen utgörs av 
en yta motsvarande en radie av 10 meter ut från brunnen, undantaget vägen 
vid Hallabro, brunn G1, där 3 m gäller.  
 
Detta beslut fattas med stöd av 7 kapitlet 21 § miljöbalken.  
 
Huvudman för vattentäkterna är det kommunala bolaget Ronneby Miljö & 
Teknik AB och länsstyrelsen i Blekinge län är tillsynsmyndighet.  
 
Bestämmelser för den sekundära skyddszonen gäller alltid även för den 
primära. För den primära skyddszonen anges dessutom i vissa fall skärpta 
föreskrifter.  
 
Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.  
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1 § Skyddsföreskrifter  
a) Vattentäktszonen   
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.  
 
b) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor 
 
Primär skyddszon 
Lagring och tankning av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor får 
inte ske annat än för oljeförsörjning till befintliga byggnader. Nya 
underjordiska cisterner får inte installeras. 
 
Tillfällig uppställning av bränslecisterner för tankning av arbetsfordon är 
förbjudet.  
 
Sekundär skyddszon 
Användning och lagring av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor 
med mängder utöver vanligt hushållsbehov och utöver i för jord- och 
skogsbruksverksamhet normal omfattning ska anmälas till kommunens 
nämnd för miljöfrågor senast 4 veckor innan det påbörjas. 
Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra 
för vattentäkten skadliga ämnen får ej ske.  
 
Övergångsbestämmelser  
För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter och 
brandfarliga vätskor ska kravet på erforderliga skyddsanordningar i § 1b 
gälla ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 
 
c) Hantering, lagring och användning av ensilage, växtnäringsämnen 
och kemiska bekämpningsmedel 
 
Primär skyddszon  
Yrkesmässig lagring av ensilage och spridning av fast stallgödsel kräver 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Yrkesmässig användning och spridning av flytgödsel, urin, avloppsslam och 
kemiska bekämpningsmedel är förbjudet och lagring kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Icke yrkesmässig spridning av kemiska ogräsbekämpningsmedel på mark är 
förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Ensilage, växtnäringsämnen, flytgödsel, urin, avloppsslam och fast 
stallgödsel får endast hanteras, lagras och användas i den omfattning som 
normalt erfordras för jordbrukets behov och på ett sådant sätt som inte 
förorenar yt- och grundvatten. All gödsling ska ske enligt gödslingsplan. 
Dagvattenledningar, avloppsledningar och gödselvårdsanläggningar med 
tillhörande utrustning skall vara täta och underhållas samt inspekteras 
regelbundet. Ny- och ombyggnader kräver tillstånd av kommunens nämnd 
för miljöfrågor. För befintliga anläggningar får kommunens nämnd för 
miljöfrågor föreskriva särskilda regler.   
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Icke yrkesmässig spridning av kemiska ogräsbekämpningsmedel på mark är 
förbjudet annat än till hushållsbehov.  
 
Om tillstånd har meddelats för spridning av bekämpningsmedel och gödsel 
gäller att de inte får spridas närmare vattendrag eller öppna diken än 10 
meter och att de i övrigt ska hanteras så att de varken direkt eller indirekt kan 
nå vattendrag eller öppna diken.  
 
Övergångsbestämmelser  
Tillstånd för yrkesmässig hantering och användning av kemiska 
bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon ska inhämtas hos kommunens 
nämnd för miljöfrågor med undantag för den växtsäsong då 
skyddsföreskrifterna träder ikraft. Tillståndsplikt gäller från och med 
växtsäsongen 2007. 
 
d) Skogsbruk  
Primär skyddszon 
Användning och spridning av träskyddsmedel och kemiska 
bekämpningsmedel får inte ske.  
 
För tillfälliga upplag av timmer erfordras tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 
Maskinell markberedning är förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Permanenta upplag av bark, flis, spån och timmer kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. Upplag från en avverkningssäsong får 
förekomma. 
 
Det är förbjudet inom ett avstånd av 10 meter från de vattendrag som finns 
redovisade på skyddsområdeskartan att jord- och vattenslå skogsplantor som 
är behandlade med kemiska bekämpningsmedel eller att rengöra 
förpackningar som innehållit plantor som behandlats med kemiska 
bekämpningsmedel.  
 
För all annan yrkesmässig hantering av träskyddsmedel och kemiska 
bekämpningsmedel, som inte kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, 
erfordras tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
För markavvattning och skyddsdikning erfordras tillstånd av länsstyrelsen. 
Med skyddsdikning avses sådan dikning efter avverkning som inte kräver 
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (jämför SKSFS 1993:2). Enligt denna ska 
skyddsdikning även anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den 
påbörjas.  
 
e) Avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av avfall 
Primär skyddszon 
Det är förbjudet att installera nya anläggningar för utsläpp eller infiltration 
av avloppsvatten.  
 
Sekundär skyddszon 
Det är förbjudet att släppa ut orenat dagvatten från t.ex. tankningsplatser, 
biltvättar, bark-, flis-, spån-, och virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring 
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industrier.  
 
Avloppsledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov 
omgående läggas om eller renoveras. 
 
Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte förekomma 
med undantag för trädgårdskompost för enskild fastighet.  
 
f) Industrier och miljöfarlig verksamhet 
Primär skyddszon 
Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvattnet får inte etableras.  
 
Sekundär skyddszon.  
Nyetablering av andra industriella verksamheter, där tillstånd eller 
anmälningsplikt normalt inte erfordras, kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor.  
 
g) Miljöfarliga ämnen 
Primär skyddszon 
Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga ämnen 
såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m., utöver 
vad som behövs för normal hushållning är förbjudet.  
 
Sekundär skyddszon 
Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga ämnen 
såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m. utöver vad 
som behövs för normal hushållning, får endast förekomma efter tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor 
 
h) Landsvägar och transport av farligt gods 
Primär skyddszon 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt utöver vad som 
behövs för normal hushållning är förbjudet. Deponering av avfall eller snö 
från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning är förbjudet. För spridning av 
vägsalt och dammbindningsmedel erfordras tillstånd av tillsynsmyndigheten. 
Halkbekämpning, dammbindning m.m. får inte göras med salt eller annan 
kemikalie som kan skada vattentäkten såvida inte vägdagvattnet omhändertas 
och avbördas utanför skyddsområdet eller på annan plats inom 
skyddsområdet som tillsynsmyndigheten godkänner.  
 
Användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet.  
 
Sekundär skyddszon 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma 
utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor, som föreskriver intill 
vilken mängd ämnen får lagras samt föreskriver erforderliga skyddsåtgärder. 
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma på eller intill 
sjöar och vattendrag.  
 
Transport av farligt gods får ske endast på av länsstyrelsen anvisade vägar. 
Undantaget är transporter av bränsle för uppvärmning till befintliga 
fastigheter inom skyddszonen.  
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i) Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten 
Primär skyddszon 
Nyetablering av grus-, sand-, bergtäkter och liknande materialtäkter får inte 
förekomma. För husbehovstäkt erfordras tillstånd av länsstyrelsen.  
 
Sekundär skyddszon 
Täktverksamhet får inte ske till en lägre nivå än 3 m över högsta naturliga 
grundvattennivå.   
 
Schaktningsarbeten, deponering och tillförsel av främmande massor för 
utfyllnad och avjämning får inte ske utan tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
För allt utförande av markavvattning, även dränering av jordbruksmark 
genom täckdikning med dräneringsrör som har en större diameter än 300 
mm, erfordras tillstånd av länsstyrelsen. 
 
Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får utföras utan 
tillståndsansökan. Likaså får erforderliga arbeten för underhåll av VA-, el- 
och teleledningar samt rensning av diken utföras. Med mindre 
grävningsarbeten avses grävning för ledning på tomtmark, avbaning och 
urschaktning av en yta <200 m2 och till ett djup <2 m.  
 
j) Energianläggningar och enskilda vattentäkter 
Primär skyddszon 
Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordvärme, 
bergvärme eller grundvattenvärmesystem).  
 
Sekundär skyddszon 
Anläggningar får endast anordnas i den mån de avser värmeförsörjning för 
enskilda en- och tvåfamiljsfastigheter. Vätskor som kan skada vattnet vid 
utläckage får inte användas i slangsystem. Befintliga slangsystem ska skyltas 
eller markeras tydligt.  
 
k) Fordonstvätt m.m. 
Primär och sekundär skyddszon 
Tvätt av motorfordon och maskiner får inte utföras på sådan plats där 
avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag eller där tvättvattnet infiltreras 
i genomsläppliga jordar. Tvättanläggningar och bilvårdsanläggningar för 
kommersiellt bruk, t.ex. åkerier eller anläggningar som avser tvättning av 
fler fordon än vad som normalt nyttjas inom det enskilda jordbruket, får inte 
anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. För befintliga 
icke tillståndpliktiga anläggningar får kommunens nämnd för miljöfrågor 
meddela villkor.  
 
l) Arbetsfordon 
Primär skyddszon 
Uppställning av arbetsfordon som medför risk för läckage av för vattentäkten 
skadliga ämnen får ej ske.   
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m) Vattenarbeten, vattenbruk 
Primär och sekundär skyddszon 
För mindre vattenarbeten t.ex. muddrings-, schaktnings-, pålnings- och 
fyllningsarbeten samt sprängning av berg i eller intill sjöar och vattendrag 
som är av den karaktären att det inte erfordras miljödom gäller att de ej får 
utföras utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Vattenbruk som innebär utfodring av fisk och skaldjur eller annan jämförbar 
verksamhet, får inte etableras.  
 
§2 Allmänna bestämmelser och upplysningar 
 
Ny lagstiftning samt övrig lagstiftning 
Utöver ovanstående föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet de 
särskilda bestämmelser som meddelats i annan ordning med stöd av annat 
lagrum och som har betydelse för syftet med vattenskyddsområdet, t.ex. 
föreskrifter utfärdade av centrala, regionala och kommunala myndigheter, 
bilaga 1.  
 
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 
beslutsdatum och som ändrar skyldigheterna inom här aktuellt 
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. Tillstånd eller 
dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att 
iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.   
 
Hänsynsregler  
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att 
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 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.  
 
Tillsyn  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt 
miljöbalken och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
Kommunen kan emellertid begära hos länsstyrelsen om att överta tillsynen.  
 
Ersättning  
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 
31 kap. 4 § MB.  
 
Enligt 31 kap. 13 § MB ska den som vill göra anspråk på ersättning eller 
kräva inlösen väcka talan hos miljödomstolen. Sådan talan ska väckas inom 
ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft.  
 
Dispensmöjligheter  
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från ovan 
meddelade föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens 
efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. Anmälan, ansökan om 
tillstånd och ansökan om dispens som ska göras hos länsstyrelsen eller 
kommunens nämnd för miljöfrågor, ska vara skriftlig.  
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Uppsättning av skyltar, stängsel 
För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett 
avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens 
tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 
43 § väglagen.  
 
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 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den 
kommunala räddningstjänsten, tel.112, kommunens nämnd för miljöfrågor 
och vattentäktens huvudman.  
 
Påföljd  
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan 
meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken (SFS 1998:808).  
 
Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § 
MB.  
 
 
 
 
 
Lars Bengtsson  
 
  Helen Gårner 
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