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ALLMÄNT 

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på 
upprättad skyddsområdeskarta. Vattenskyddsområdet är indelat två olika 
skyddszoner: primär och sekundär zon. Följande föreskrifter gäller inom hela 
skyddsområdet. Där föreskrifterna skiljer sig åt mellan primär och sekundär 
zon anges detta tydligt.  

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med 
vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för 
kvalitetsförsämringar i yt- och grundvatten på kort och på lång sikt 
(flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande 
skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder 
som kan medföra risk för förorening av vattenresursen. 

Huvudman för vattentäkten är Valdemarsviks kommun.  

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Östergötlands län eller den av 
länsstyrelsen utsedd kommunal myndighet.  

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan 
det också finnas krav enligt annan lagstiftning 

DEFINITIONER 

Hänvisning till de definierade termerna i föreskrifterna anges i form av 
understrykning.  

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori 
och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 
med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. 

Hushållsspillvatten inkluderar WC-spillvatten, respektive bad-, disk- och 
tvättvatten (BDT-spillvatten), men kan också avse vatten från verksamheter. 

Brandfarlig vätska avser en vätska med flampunkt som är lika med eller lägre 
än 100 °C enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om 
klassificering av brandfarliga gaser och vätskor samt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:12). 

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska 
undersökningar samt jämförbara typer av borrningsarbeten i mark.   
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Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på 
en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart 
för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat 
som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § 
miljöbalken.  

Energianläggning avser anläggning för lagring eller utvinning av värme eller 
kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord. 

Farligt avfall avser ämne eller föremål som är avfall och som i bilaga 3 till 
avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en 
asterisk (*). 

Fordon avser varje motordrivet fordon som kan framföras på mark, vatten eller 
is inklusive eldrivna fordon. 

Förorenade massor avser massor vars föroreningshalter överstiger ringa 
risk, enligt Naturvårdsverket. Vad som avses med förorenade massor kan 
därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.  

GROT betyder grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar. 

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande 
uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan 
användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna 
råd SJVFS 2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 

Hamnanläggning definieras som en anläggning som använts i samband med 
ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion 
för att skydda de förtöjda fartygen. 

Hantering definieras i 14 kap. 2 § miljöbalken som en verksamhet eller åtgärd 
som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
överlåtelse och därmed jämlika förfaranden. Även spridning anses som en 
form av hantering. 

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av 
material som endast är menade att användas där för eget behov. 

Hårdgjord yta är en yta som är ogenomsläpplig och på sådant sätt att spill, 
föroreningar och förorenat vatten samlas upp och omhändertas. 

Kemiskt bekämpningsmedel definieras bland annat i 14 kap. miljöbalken 
som kemiska produkter eller biotekniska organismer avsedda för att förstöra, 
stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt 
utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, 
djur, egendom eller miljön. Det omfattar även växtskyddsmedel som används 
i huvudsak för att skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk 
och trädgårdsbruk. 

Materialtäkt avses här som täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller 
andra jordarter. 
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Miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt 9 kap 1§ 
miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.  

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. 
Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja. 

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära 
störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är 
ringa eller tillfällig. 
 
Skogsavverkning omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och 
motormanuell röjning där gagnvirke inte tas ut är inte skogsavverkning. 

Större schaktningsarbete avser sänkning av markytan på område större än 
100 m2 eller till ett djup större än 1 m. Schaktningsarbete i samband med 
ledningsarbete kortare än 200 m (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och 
teleledningar), mindre vägunderhåll, underhåll av täckdikningssystem och 
borttagning av ytligt liggande stenar på åkermark eller liknande omfattas ej. 

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller 
därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på 
platsen. 

Upplag är en plats på marken utomhus eller i vattnet för uppläggning och 
förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd 
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för 
kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte betraktat som 
upplag. 

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att 
fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom 
brukningscentrum eller intill enskild bostad anses vara bevakat, men gäller 
endast för fordon som är eller har varit i trafik det senaste året. Undantag för 
uppställning gäller om det föranleds av trafikförhållande, motorhaveri eller 
liknande som sker för att undvika fara, bortförande av fordon som läcker ska 
ske skyndsamt. 

Växtnäringsämne inkluderar mineralgödsel (konstgödsel, aska, stenmjöl och 
liknande), stallgödsel (fastgödsel, djupströgödsel, kletgödsel, flytgödsel, urin), 
avloppsslam, tvättvatten, rötrest, ensilagevätska samt övriga organiska 
gödselmedel (köttmjöl, benmjöl, fiskmjöl och liknande), dock inte gödsel från 
betande djur inom vattenskyddsområdet. 

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska 
personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet 
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att 
den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Kravet på 
vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet. Förhållanden 
som tyder på yrkesmässig verksamhet: verksamheten bedrivs i bolagsform, 
verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig och verksamhetsutövaren är 
momsredovisningsskyldig. 
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Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av 
verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen 
eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.  
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SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 § PETROLEUMPRODUKTER OCH BRANDFARLIGA 
VÄTSKOR  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter och 
andra brandfarliga vätskor med en 
sammanlagd volym överstigande 
50 liter är förbjuden. 

Undantag gäller för transport av 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag gäller för användning av 
drivmedel i maskiners eller fordons 
egna tankar. 
 
Undantag gäller för hantering av 
petroleumprodukter inom ramen för 
beläggningsarbeten, dock krävs 
anmälan. 
 
Undantag gäller för användning i 
transformatorstationer på elnätet. 
 
Undantag gäller för lagring av 
petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med 
olja för uppvärmning då det istället 
krävs tillstånd. 
 
Undantag gäller för yrkesmässig 
hantering, då det istället krävs tillstånd. 

Hantering av upp till 50 liter 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor ska ske på ett 
sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas. 

Hantering av petroleumprodukter och 
andra brandfarliga vätskor med en 
sammanlagd volym överstigande 
150 liter kräver tillstånd.  

Undantag gäller för transport av 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag gäller för användning av 
drivmedel i maskiners eller fordons 
egna tankar. 
 
Undantag gäller för hantering av 
petroleumprodukter inom ramen för 
beläggningsarbeten, dock krävs 
anmälan. 
 
Undantag gäller för användning i 
transformatorstationer på elnätet. 

Hantering av upp till 150 liter 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor ska ske på ett 
sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas. 

Ny anordning av underjordisk cistern för 
förvaring av petroleumprodukter och 
andra miljöfarliga kemiska produkter är 
förbjuden. 

- 
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2 § KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Hantering, bortsett från transporter, av 
kemiska bekämpningsmedel är 
förbjuden.  

Undantag gäller för punktbehandling av 
enskilda växter samt punktsanering av 
ohyra och skadedjur.   

Vad som anges i undantaget avser ej 
punktbehandling av skogsplantor. 

Hantering, bortsett från transporter, av 
kemiska bekämpningsmedel kräver 
tillstånd.  

Undantag gäller för punktbehandling av 
enskilda växter samt punktsanering av 
ohyra och skadedjur. 

Vad som anges i undantaget avser ej 
punktbehandling av skogsplantor. 

Hantering av plantor behandlade med 
kemiskt bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

- 

Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel 
är förbjuden. 

3 § VÄXTNÄRINGSÄMNEN 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark kräver anmälan. 

Hantering av växtnäringsämnen i 
skogsmark kräver tillstånd. 

Hantering av växtnäringsämnen i 
skogsmark kräver anmälan. 

Yrkesmässig lagring av 
växtnäringsämnen är förbjudet.  

- 

Spridning av slam eller urin från 
enskilda avloppsanläggningar är 
förbjudet. 

Spridning av slam eller urin från 
enskilda avloppsanläggningar kräver 
tillstånd. 

Ändring av befintlig eller anläggning av ny gödselanläggning kräver anmälan. 

4 § SKOGSBRUK OCH UPPLAG AV TIMMER, BARK, 
SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Skogsavverkning kräver tillstånd.  

Undantag gäller för manuell och 
motormanuell avverkning av enstaka 
träd eller mindre gallringsåtgärder. 

- 

Maskinell markberedning inom 
skogsbruk såsom harvning, 
stubbrytning och andra liknande 
arbeten kräver tillstånd. 

- 

Upplag av bark, timmer, flis, spån, 
massaved, GROT och kubb som varar 
längre än 1 år är förbjudet. 
 
Undantag gäller för lagring av 
obehandlat virke för 
uppvärmningsändamål för enskild 
jordbruks- eller bostadsfastighet.  

Upplag av bark, timmer, flis, spån, 
massaved, GROT och kubb som varar 
längre än 1 år kräver tillstånd. 
 
Undantag gäller för lagring av 
obehandlat virke för 
uppvärmningsändamål för enskild 
jordbruks- eller bostadsfastighet. 

Bevattning av timmerupplag är förbjuden. 
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Sjötimmerlagring är förbjudet. Sjötimmerlagring kräver tillstånd. 

5 § HUSHÅLLSSPILLVATTEN OCH DAGVATTEN  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Inrättande av nya enskilda 
avloppsanläggningar för BDT-vatten 
kräver tillstånd. 

- 

Nyanläggning för infiltration av 
dagvatten, dräneringsvatten eller 
motsvarande kräver tillstånd.  

Undantag gäller för anläggningar med 
grundvatten som direkt eller indirekt 
recipient som istället är förbjudna. 

- 

6 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH 
DRICKSVATTENBRUNNAR   

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Nyetablering av anläggningar för lagring 
och utvinning av värmeenergi eller kyla 
ur jord, berg, yt- och grundvatten är 
förbjuden. 

Nyetablering av anläggningar för lagring 
och utvinning av värmeenergi eller kyla 
ur jord, berg, yt- och grundvatten kräver 
tillstånd. 

Energianläggning som tas ur bruk 
kräver anmälan 

- 

Anläggande av ny dricksvattenbrunn för 
grundvattenuttag för enskilt bruk kräver 
tillstånd. 

- 

Ändring av befintlig energi – eller 
dricksvattenanläggning kräver tillstånd. 

- 
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7 § HANTERING AV AVFALL OCH MASSOR 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Återfyllnad eller annan användning av massor med okänt föroreningsinnehåll eller 
förorenade massor är förbjuden. 

Deponering av snö som härrör från 
trafikerade ytor utanför skyddszonen är 
förbjuden. 

Deponering av snö som härrör från 
trafikerade ytor utanför skyddszonen är 
förbjuden. 
 
Undantag gäller för snö från 
vattenskyddsområdets primära zon. 

8 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, 
som är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt miljöbalken eller mindre 
verksamhet som är varken tillstånds- 
eller anmälningspliktig (U-verksamhet) 
och som kan förorena yt- eller 
grundvatten är förbjuden. 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, 
som är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken eller mindre verksamhet 
som är varken tillstånds- eller 
anmälningspliktig (U-verksamhet) och 
som kan förorena yt- eller grundvatten 
kräver tillstånd. 
 

9 § TÄKTVERKSAMHET, SCHAKT- OCH  
ANLÄGGNINGSARBETEN  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Materialtäkt, inklusive husbehovstäkt, är 
förbjudet.  

Materialtäkt är förbjudet.  

Undantag gäller husbehovstäkt, som 
istället kräver tillstånd.  

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning 
och liknande underjordsarbeten om det sker på en yta större än 100 m2 eller till ett 

djup större än 1 meter kräver tillstånd. 

Erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete är undantaget 
tillståndsplikt men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för 

att grundvattnet inte ska påverkas. 

10 § FORDON OCH VÄGHÅLLNING  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Upplag eller tillverkning av asfalt, 
oljegrus, vägsalt, eller annat kemiskt 
halkbekämpningsmedel är förbjudet. 
 
Undantag gäller upplag på hårdgjord 
yta inomhus.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, 
oljegrus, vägsalt, eller annat kemiskt 
halkbekämpningsmedel kräver 
tillstånd. 
 
Undantag gäller upplag på hårdgjord 
yta inomhus. 

Spridning av vägsalt eller annan 
kemikalie för halkbekämpning, 
dammbindning m.m. kräver tillstånd. 

Spridning av vägsalt eller annan 
kemikalie för halkbekämpning, 
dammbindning m.m. kräver anmälan. 

Uppställning av motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp 
med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på 
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plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken 
kräver tillstånd. 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, 
högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan 

infiltrera marken är förbjuden. 

Användning av fordon på is är förbjuden. 

11 § SJÖFART, BÅTTRAFIK OCH 
HAMNANLÄGGNINGAR 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Användning av fordon på vatten är 
förbjuden. 

- 

- Användning av tvåtaktsmotorer är 
förbjuden. Befintliga tvåtaktsmotorer 
får användas under en övergångsperiod 
av 5 år. 

Anläggning av hamnanläggning är förbjuden. 

Landning på sjön förbjuden. 

Undantag gäller Räddningstjänstens insatser. 

Tävlingar eller andra arrangemang med fordon är förbjudna. 

Undantag gäller för fisketävlingar. 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt 
dessa skyddsföreskrifter börjar gälla ett år om ej annat anges efter det att 
länsstyrelsen fastställt skyddsföreskrifterna.   
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR  

PÅFÖLJD 

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 
2 a § i miljöbalken. 

INFORMATION 
Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, 
arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna. 

TILLSTÅND OCH ANMÄLAN  

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas 
av tillsynsmyndigheten. 

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska 
anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med 
god tid avses minst sex veckor.  

Tillstånd kan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening. 

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om 
försiktighetsmått. 

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller 
annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för 
kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas 
tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för 
påverkan av vattentäkten. 

ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska 
anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 
1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen SFS 2003:778 om skydd mot olyckor. 
Anmälan ska göras omedelbart till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, 
eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.  

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger 
överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, 
tillsynsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
underrättas. Räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten ska omedelbart 
anmäla vidare olyckshändelser till VA-huvudmannen. 

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 
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innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller 
om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på 
att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på 
grund av skyddsföreskrift. Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, 
betalas ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda 
villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I de fall 
överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under 
processen så kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare enligt 31 kap 13 
§ Miljöbalken väcka anspråk på ersättning eller krav på inlösen hos mark- och 
miljödomstolen, inom ett år från det att beslutet om skyddsföreskrifter har 
vunnit laga kraft. 

DISPENSMÖJLIGHETER 
Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande 
skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala 
myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt 
föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga 
för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, 
enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med 
föreskrifternas syfte. 

UPPSÄTTNING AV SKYLTAR, STÄNGSEL M.M. 

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta 
på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från 
skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som 
givits ut av Naturvårdsverket. 

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar 
som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det 
finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans 
mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken). Utformningen av 
skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. 
För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett 
avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen SFS 
1971:948 länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av 
väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen SFS 1971:948. Det är lämpligt att 
huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare 
inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.  

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga 
produkter som nämns i 1 § i dessa skyddsföreskrifter sker ska skylt finnas som 
informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter 
för hushållsbehov. 
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HÄNSYNSREGLER 
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. 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, tåla de 
begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 
skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. 

ÖVRIG LAGSTIFTNING 

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.  

I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) finns bland annat bestämmelser om tillstånd 
för användning inom vattenskyddsområden, skyddsavstånd vid spridning samt 
förvaring och påfyllning av växtskyddsmedel.  

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening  
vid hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10) ställs särskilda krav inom 
vattenskyddsområden.  

I förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) finns bl. a. krav på 
utformning av lagringsutrymmen för stallgödsel och bestämmelser för 
påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare. Bland annat anges att utrymmen 
för lagring av stallgödsel ska vara så utformade att avrinning eller läckage till 
omgivningen inte sker.  

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska 
anslutas. Vid utformning av enskilda avloppsanordningar gäller Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små 
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Inom Valdemarsviks kommun 
finns dessutom Lokala hälsoskyddsföreskrifter som reglerar enskilda avlopp 
inklusive toalett och annan toalett än WC. Vid inrättande av enskilt avlopp inom  
Valdemarsviks kommun ska även kommunens riktlinjer för enskilt avlopp 
följas.  

I Skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på skogsägare och reglerar bland 
annat anmälan om avverkning av skog.  
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Avfallshantering, inklusive farligt avfall, regleras bland annat av Miljöbalken 
och Avfallsförordningen (SFS 2020:614).  

Yxningen omfattas även av 100 m strandskydd som regleras enligt 
Miljöbalken.  

NY LAGSTIFTNING 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, 
gäller utöver här meddelade föreskrifter. 
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