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1. Inledning
Vattenskyddsområden inrättas enligt 7 kap. miljöbalken för att skydda en grund- eller
ytvattentillgång som används till vattentäkt. Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en
viktig naturresurs, kanske till och med den viktigaste av dem alla. För att bibehålla en god
kvalitet behöver ett tillfredställande skydd inrättas.
Detta är ett förslag till upprättande av vattenskyddsområde, med tillhörande föreskrifter, för
vattentäkten Frisksjön, Söderköpings kommun.
Aktuell utredning för upprättande av vattenskyddsområde rör en sjö, belägen på Norra Finnö
i Söderköping kommun. Frisksjön har en areal på 0,17 km2.
Havs – och vattenmyndigheten (HaV) är vägledande myndighet för arbetet med
vattenskyddsområden. Principerna för vattenskyddsområdet följer HaVs Vägledning om
inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4) (Havs- och Vattenmyndigheten ,
2021) som nu ersatt Naturvårdsverkets Handbok för vattenskyddsområde (Handbok 2010:5)
(Naturvårdsverket, 2011). Båda har använts som guidande underlag tillsammans med
anvisningarna i Naturvårdsverkets Allmänna råd om Vattenskyddsområde (NFS 2003:16)
(Naturvårdsverket, 2003).

2. Teknisk beskrivning
2.1 Allmän orientering
Söderköpings kommun är en kommun i Östergötlands län. Centralort är Söderköping.
Kommunen gränsar i söder mot Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner, i väster
mot Linköpings kommun och i norr mot Norrköpings kommun. Söderköping med sin
medeltidsanda är en populär ort för sommarturism. Kommunens unika skärgård lockar inte
bara turister, här vill människor både bo permanent och endast sommartid. Under några år har
antalet bygglov för nybyggnation av fritidshus/enbostadshus ökat i området vid och nära
Frisksjön (Söderköpings kommun, 2016).
Frisksjön, vattentäkten som är föremål för denna utredning, och ansökan om inrättande av
vattenskyddsområde ligger på Norra Finnö i Söderköpings kommun, se Figur 1.
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Figur 1. Översiktskarta som visar Frisksjön läge på Norra Finnö.

2.2 Gällande tillstånd
Det finns giltig vattendom, DOM 2014-01-24.

2.3 Befintligt vattenskyddsområde
I dagsläget finns inget vattenskyddsområde upprättat för Frisksjön.

2.4 Planbestämmelser
I direkt anslutning till Frisksjön finns det två identifierade detaljplaner och en
områdesbestämmelse enligt Samhällsbyggnadsförvältningen.
 Plankarta till områdesbestämmelser för fastigheten Gäddvik 1:6
Akt nr 0582-P90/4
 Detaljplan för Gäddvik 1:26 och del av Gäddvik 1:6
Akt nr 0582-P08/7
 Byggnadsplan över Ämtevik 1:14
Akt nr 05-STA-719

2.5 Beskrivning av anläggning
2.5.1 Vattentäkten
Frisksjön är en ytvattentäkt med en area på 0,17 km2. Norr om sjön finns ett utflöde i form av
ett mindre vattendrag som slutligen rinner ut i Ladviken, Östersjön.
2.5.2 Beredning av dricksvatten
Vattnet bereds genom trumsil, mikrobiologiska barriärer samt pH-justering.
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2.5.3 Vattenförbrukning
Vattenverket Gäddvik (Gäddvik/Tyrislöt) tar från Frisksjön:
- Tillståndsgivet maxuttag: 4500 m3 /mån.
- Medelförbrukning: ca 600 m3 / mån.
2.5.4 Reservvatten
Området ska kopplas samman med Sandens verksamhetsområde.
2.5.5 Vattenkvalitet
En genomgång av analyser utförda på både råvatten, utgående vatten från vattenverket samt
dricksvatten hos användaren har gjorts mellan åren 2015–2021. Provtagningsfrekvens för de
olika provpunkterna har varit sporadisk men har skett mellan en och fyra gånger per år utspritt
över året. Provtagning på råvatten har utförts totalt fem gånger, två gånger 2019 (april
respektive oktober), två 2020 (februari respektive september), och en gång hittills 2021
(januari). Vid dessa fem tillfällen testades både kemiska/fysikaliska parametrar och
mikrobiologiska. Söderköpings kommun planerar att upprätta regelbudna provtagningar för
att kunna utläsa trender i vattnet.
Den data dessa prover gett upphov till har jämförts med riktvärden för råvatten (Svenskt
Vatten, 2008) och gränsvärden för dricksvatten (Statens livsmedelsverk, 2001).
Se Bilaga 1, Sammanställning av vattendata Frisksjön, för en sammanställning av samtliga
provtagningsdata.
Vattenkvalitetsanalyser på vattnet visar på följande:
Råvatten
Av de fem provtagningar som gjorts på råvatten (2019–2021) överskreds riktvärdet för
aluminium vid tre av dessa. Inga andra riktvärdet överskreds.
Riktvärdet för aluminium i råvatten är 0,1 mg/l (Svenskt Vatten, 2008) och de tre proverna
som överskred hade värdena 0,11 (april 2019), 0,13 (februari 2020) och 0,17 mg/l (januari
2021).
Utgående vatten
Utgående vatten bedöms enligt: tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt (Statens
livsmedelsverk, 2001). Av de totalt 56 proverna (kemiska/fysikaliska samt mikrobiologiska)
som tagits på utgående vatten var vattnet tjänligt vid 52 av dessa provtagningar.
I de resterande fyra proverna bedömdes vattnet som tjänligt med anmärkning och överskred
gränsvärden för färg, turbiditet och gång för odlingsbara mikroorganismer. Vattnet var aldrig
otjänligt.
Dricksvatten hos användaren
Även här bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt (Statens
livsmedelsverk, 2001). Av de totalt 50 prover som togs var vattnet tjänligt med anmärkning
vid 24 tillfällen. Vattnet var otjänligt vid fyra tillfällen.
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När vattnet var otjänligt berodde det vid tre tillfällen (maj 2018, december 2016 och juli 2016)
på en tydlig lukt, vilket inte får förekomma. Ett tillfälle var på grund av koliforma bakterier
(februari 2016).
Då vattnet var tjänligt med anmärkning berodde detta främst på:
•
•
•
•

Aluminium (10 tillfällen)
Hög kemisk syreförbrukning (COD-Mn) (8 tillfällen)
Lukt (5 tillfällen)
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C över tre dagar (5 tillfällen)

Andra företeelser som vid enskilda tillfällen gav upphov till att vattnet var tjänligt med
anmärkning var förhöjda koppar och järnhalter, långsamväxande bakterier (7 dagar),
microsvamp och mögelsvamp.
Tabell 1 nedan visar hur ofta dessa värden överskreds jämfört med antal provtillfällen.
Tabell 1. Aluminium, lukt, och odlingsbara mikroorganismer och hur ofta dessa överskrider gränsvärden jämfört med
antal provtillfällen.

Analys
Aluminium
Lukt
Odlingsbara
mikroorganismer
22°C, 3 dagar

Tjänligt

Tjänligt m
anmärkning

Otjänligt

Totalt antal
prover

14
18

13
6

0
3

27
27

18

5

0

23

Slutsats
Dricksvatten som når kund har användaren vid flertalet tillfällen haft problem med lukt,
aluminium, samt odlingsbara mikroorganismer. Aluminium överskred även riktvärdet när det
gällde råvatten vid tre av fem provtillfällen.

8

3. Områdebeskrivning
3.1 Berggrund- och jordlager och jorddjup
Enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2022) består berggrunden i området av granit och basalt. Ett
band av granodiorit-granit sträcker sig från väst till öst längs med och under Frisksjön. Norr
och söder om sjön sträcker sig två band av basalt-andesit, se Figur 2.

Figur 2. Berggrunden kring Frisksjön (SGU, 2022).

SGU:s jordartskarta visar att området kring Frisksjön främst består av urberg vilket innebär
att berget går i dagen kring sjön och det att det inte finns någon jordmån (SGU, 2022). Kring
sjön finns även mindre områden av glacial- och postglacial lera, kärrtorv samt sandig morän
(Figur 3). Frisksjön omges av ett mycket tunt marktäcke som enligt SGU:s jorddjupskarta
uppskattas mellan 0 och 1 meter över bergytan (SGU, 2022).
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Figur 3. Jordartslager kring Frisksjön (SGU, 2022).

3.2 Topografi och genomsläpplighet
I Figur 4 och Figur 5 presenteras topografi och genomsläpplighet. Frisksjön ligger cirka åtta
meter över havet och topografin kring sjön har en höjd på cirka 15 – 25 meter över havet.
Den topografiska kartan (Figur 5) nedan visar hur Frisksjön är placerad i en sänka i jämförelse
mot omgivande höjder.
Glacial lera i dagen utgör områden med låg genomsläpplighet medan områden med urberg
utgör områden med medelhög genomsläpplighet (SGU, 2022).
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Figur 4. Topografi samt bedömd genomsläpplighet (SGU, 2022).

Figur 5. Topografiska kartor med höjdkurva i västlig-östlig riktning (översta bilden) samt med höjdkurva i nordligsydlig riktning (nedersta bilden). (Lantmäteriet, 2022).
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3.3 Hydrologi och hydrogeologi
Frisksjön ligger uppströms i avrinningsområdet Hålfjärden (SE582055-165230) i Östersjöns
skärgård (VISS, 2022). Hålfjärden är även närmsta ytvattenförekomst (VISS, 2022). Frisksjön
har ett enda utlopp på norra sidan där vattnet rinner mot nord-nordöstlig riktning och mynnar
ut i Östersjön vid Ladviken efter drygt 1 km, se Figur 6. Det perenna vattenflödet från sjön är
okänt.
SMHI:s avrinningskarta visar att området kring Frisksjön har en årlig avrinning på
50–200 mm. Nederbörden för aktuellt område är ca 600 mm/år (SMHI, 2021).

Figur 6. Avrinningsområde Hålfjärde som Frisksjön är en del av (Scalgo Live, 2022).

Frisksjön har en yta av ca 17 ha och inkluderat dess tillrinningsområde (Figur 7) ca 66 ha varav
61% är skogsmark, 2% är jordbruksmark och 9% är övrigt öppen mark (de återstående 28%
utgörs av vattentäkten) (Scalgo Live, 2022).
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Figur 7. Modellerat tillrinningsområde samt ytvattentillrinning till sjön (Scalgo Live, 2022).

Inflödet till Frisksjön begränsas av sjöns topografiska läge i en sänka av berggrund. Något
tillflöde eller annan ytvattenbildning än nederbörd är inte känd. Även ett visst
grundvattenbidrag är möjlig.
Topografin i området runt sjön och de geologiska förhållandena gynnar en snabb ytavrinning.
Enligt SGU är jordlagrets mäktighet endast upp till en meter, vilket innebär att markens
förmåga att hålla kvar vatten och infiltrationen av vatten är låg.
Då Frisksjön inte ingår inom SMHI:s sjöregister finns inga uppgifter tillgängliga för att bedöma
omsättningstiden. Det kan dock uppskattas att dess omsättningstid är långsam på grund av
tillrinningsområdets ringa omfattning, se Figur 7.
Enligt SGU:s grundvattenmagasinskarta ligger närmsta grundvattenmagasin ca 2,5–3 km
nordväst om Frisksjön. Grundvattenmagasinet är en jordakvifer (ID: 231400220) med goda
uttagsmöjligheter (1 – 5 l/s) (SGU, 2022). Drygt 1 km öster om Frisksjön ligger två ytterligare
grundvattenmagasin som kartlagts av VISS (2022). Den större, djupare ligger i berggrunden
(SE646622-610889) och den mindre i det övre skiktet i en sand- och grusförekomst
(SE646717-156381). Den sistnämnda har goda uttagsmöjligheter (1 – 5 l/S) (VISS, 2022).
Det finns dock i området en viss grundvattenkapacitet i berggrunden enligt SGU:s
grundvattenmagasinskarta (SGU, 2022). Följaktligen kan man inte uteslutas att det finns ett
grundvattenbidrag till Frisksjön beroende på omfattningen och riktningen av sprickorna i
berggrunden.
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Figur 8. Utsnitt av grundvattenmagasinskarta från SGU:s kartgenerator samt grundvattenmagasin definieras av VISS
(2022) i orange. Frisksjön är markerad med röd markering (SGU, 2022).

3.4 Skyddade områden
Ca 200 meter nordväst om Frisksjön finns ett naturreservat, Uvmarö skärgårdsskogs
naturreservat som är även ett Natura 2000 område med avseende på art- och habitatdirektivet
(Naturvårdsverket, 2022).
Två skogsområden, ett nordost och ett söder om Frisksjön har utpekats som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. Dessa områden på privat mark utmärks av en speciell naturtyp som har stor
betydelse till skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa rödlistade och hotade
arter (Skogstyrelsen, 2022).

3.5 Sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar ett systems (naturligt eller tekniskt) eller komponents förmåga att motstå
påfrestningar, det vill säga att markens brist på förmåga att reducera exempelvis en förorenings
farlighet under transporten i mark och vatten (Naturvårdsverket, 2011). Till exempel
motståndskraften mot föroreningar (nedbrytning m.m.) hos olika delar av ett mark- och
vattenområde.
Såbarhetsbedömning för Frisksjön
Området kring Frisksjön domineras av höjdvarierat berg och lera. Då täta jordarter (lera) och
topografiska avrinningsytor (berg) medför en hög avrinningsförmåga resulterar detta i en hög
sårbarhet för ytvattenförekomsten. Skogs- och åkermark finns i Frisksjöns närhet och det kan
inte uteslutas att förorening i form av exempelvis organiskt material och näringsämnen kan
kontaminera sjön.
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Vid perioder med mycket nederbörd kan översvämningar föra med sig föroreningar från
omkringliggande områden ned till Frisksjön. På grund av det snabbt avrinnande vattenflödet
i Friskjöns tillrinningsområde är sårbarheten för översvämningar högre och föroreningar, t.ex.
organiskt material, kan nå sjön.
Frisksjöns sårbarhet riskerar att öka även i framtiden i samband med klimatsimuleringar som
indikerar ökande havsnivåer (SMHI, 2020). Med ökande havsnivåer skulle potentiellt ett
scenario kunna uppstå där havsvatten tränger in i Frisksjön.

4. Inventering av potentiella föroreningskällor
Inom förslag till reviderat vattenskyddsområde har föroreningskällor med risk för påverkan på
vattenkvaliteten i vattentäkten identifierats. I Bilaga 2 finns riskinventering och riskanalys för
olika påverkanskällor inom det föreslagna skyddsområdet redovisade. Resultatet av
riskanalysen visar att de riskobjekt som finns inom tillrinningsområdet och eventuellt hade
kunnat påverka Frisksjön är enskilda avlopp på fastigheter som angränsar till Frisksjön samt
skogs- och jordbruksmark i nära anslutning till ytvattentäkten. Se Bilaga 2 för fullständig
genomgång av potentiella riskobjekt.

5. Förslag på reviderat vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrologiska- och topografiska förhållanden samt resultatet av
riskbedömningen föreslås en utbredning av vattenskyddsområde enligt Bilaga 3 - Förslag till
vattenskyddszoner.

6. Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt söka
skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av vattentäkter regleras genom
Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Havs – och vattenmyndigheten (HaV) är vägledande
myndighet för arbetet med vattenskyddsområden.
Principerna för vattenskyddsområde följer HaVs Vägledning om inrättande och förvaltning
av vattenskyddsområden (rapport 2021:4) (Havs- och Vattenmyndigheten , 2021) som nu
ersatt Naturvårdsverkets Handbok för vattenskyddsområde (Handbok 2010:5)
(Naturvårdsverket, 2011)1. Båda har använts som guidande underlag tillsammans med
anvisningarna i Naturvårdsverkets Allmänna råd om Vattenskyddsområde (NFS 2003:16)
(Naturvårdsverket, 2003).
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Varje vattenskyddsområde som inte omfattar hela
tillrinningsområdet är alltid associerat med en viss risk att en förorening precis utanför gränsen,
som således inte omfattas av restriktionerna, kommer påverka vattentäkten.
När arbetet med att ta fram nytt vattenskyddsområde för Frisksjön påbörjades hade HaVs Vägledning om
inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4) (Havs- och Vattenmyndigheten , 2021) ännu
ej antagits. Därför beskrivs skyddszoner utifrån Naturvårdsverkets Handbok för vattenskyddsområde (Handbok
2010:5) (Naturvårdsverket, 2011). HaVs Vägledning har dock använts vid fortsatt revidering av
vattenskyddsområdet.
1
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7. Vattenskyddsområdets skyddszoner
De allmänna utgångspunkterna för indelning av vattenskyddsområdets skyddszoner skiljer sig
något åt för ytvatten och grundvatten. Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket, 2011)
anger att avgränsning av skyddsområdet för en vattentäkt bör resultera i fyra skyddsområden
med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddsområden
gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga. Lägre respektive högre krav kan
ställas på verksamheter inom olika områden, främst beroende på närheten till uttagsbrunnen.

7.1 Skyddszoner
Enligt riktlinjerna i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket, 2011) anges fyra
skyddszoner med olika restriktionsnivåer (Vattentäktszon, Primär skyddszon, Sekundär
skyddszon samt Tertiär skyddszon). Syftet med de olika skyddszonerna är att skydda och säkra
ett effektivt närskydd för vattentäkten. Det innebär bland annat att lägre eller högre krav kan
ställas på verksamheter i olika områden, främst beroende på närheten till råvattenuttaget.

7.2 Vattentäktszon
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska
vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren, exempelvis genom
att vara ett låst inhägnat område eller markeras ut av bojar eller länsor. Området inom
vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än
vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. En vattentäktszon bör också enligt
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2011) avgränsas kring uttagsområdet (råvattenintaget) i
vattendraget eller sjön.

7.3 Primär skyddszon
För ytvattentäkter beaktas naturliga och tekniska barriärer. Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket, 2011) rekommenderar en rinntid på åtminstone 12 timmar från den
primära zonens yttre gräns till vattentäktzonen, vid en högflödessituation med återkomsttid
på minst 10 år.
En strandzon som bör vara minst 50 m bred på vardera sida om ett ytvatten bör omfatta alla
tillflöden i form av sjöar, åar, bäckar och större diken och täckdiken från vilka rinntiden till
vattentäkten är beräknad till mindre än 12 timmar.

7.4 Sekundär skyddszon
För ytvattentäkter avgränsas den sekundära zonen av en rinntid på 12 timmar, vid
högflödessituation med återkomsttid på minst 10 år, från den sekundära zonens yttre gräns till
den primära zonens yttre gräns. Strandzonen bör vara ett minst 50 m brett markområde vid
ytvattendrag eller ett markområde med uppehållstid på 100 dygn. Vid ytvatten där primär och
sekundär skyddszon sammanfaller blir den totala strandzonen minst 100 m (Naturvårdsverket,
2011).

7.5 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon ska inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Detta kan vara detsamma som
vattentäktens tillrinningsområde eller delar därav. Föroreningar som i ett långt tidsperspektiv
kan påverka vattentäkten negativt beaktas i denna skyddszon (Naturvårdsverket, 2011).
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8. Frisksjön vattenskyddsområde
Utifrån hydrologiska, topografiska och geologiska förhållanden kring vattentäkten samt
resultatet av riskbedömningen föreslås en utbredning av vattenskyddsområde enligt Bilaga 3 –
Förslag till vattenskyddsområde. Fastigheter inom respektive skyddszon ses i Bilaga 4 Fastighetsägarförteckning.
Det föreslagna vattenskyddsområdet innefattar Frisksjön samt hela tillrinningsområdet för
vattentäkten i Frisksjön och består endast av tre zoner med tillhörande restriktionsnivå. En
tertiär zon har inte inkluderats eftersom hela tillrinningsområdet redan ingår i den sekundära
zonen.
På grund av fastigheters stora utsträckning baseras avgränsningen av skyddszonerna på
tillrinningsområdet. Det fanns inget behov av att inkludera hela fastigheterna om området
ligger utanför Frisksjöns tillrinningsområde. Dessutom finns det bara små vägar inom området
som inte betraktas som vattendelare, varför de har inkluderats och inte anses som en
avgränsning.
Förslag till vattenskyddsområde ses i Figur 9 nedan.

Figur 9. Föreslagna vattenskyddszoner för Frisksjön.

8.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen föreslås innefatta hela ytvattnet samt de närmaste 10 metrarna runt sjön för
att öka skyddet mot en direkt förorening nära stranden och därmed sjön.
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8.2 Primär skyddszon
Primär skyddszon utgörs av ett ca 18 ha stort område i direkt anslutning till Frisksjön. Den
primära zonen omfattar ett 50 m brett strandskydd samt modellerad direkt tillrinning (dvs utan
att vattnet sparas i lokala fördjupningar först) till Frisksjön.

8.3 Sekundär skyddszon
Sekundär skyddszon utgörs av området i direkt anslutning till den primära skyddszonen och
omfattar hela tillrinningsområde till Frisksjön, totalt ca 32 ha.

8.4 Tertiär skyddszon
Hela tillrinningsområdet för vattentäkten bedöms innefattas av primär och sekundär zon. På
grund av topografin och den hastiga vattenavrinningen i tillrinningsområdet anses en tertiär
zon med ett längre tidsperspektiv, som det är definierat av Naturvårdsverket (2011) inte vara
nödvändig.

9.

Motivering föreslagna skyddsområden för
Frisksjön vattenskyddsområde

Omkringliggande geologi för aktuellt undersökningsområde domineras av berg i dagen eller
berg med ett mycket tunt jordtäcke samt lera. Blottat berg samt täta jordarter medför en hög
avrinning av ytvattnet och mycket låg till obefintlig infiltration genom markytan i djupled.
Frisksjön ligger även i en sänka omgiven av topografiska höjder vilket inte ger någon tillrinning
av vatten från områden utanför närliggande höjder utan endast av nederbörd.
I bedömningen av föreslagna skyddszoner har även vägar och trafik tagits i beaktning. Ingen
större väg finns inom 150 meters avstånd och mindre vägar inom aktuellt område anses inte
ha någon påverkan för kontamination av föroreningar. Vidare finns inga förorenade
verksamheter nära Frisksjön som vattenskyddsområdet bör täcka upp för. Sökning i
ärendehanteringssystemet ”Vision” på närliggande fastigheter visade bara enskilda avlopp.
Utdrag ur Länsstyrelsen databas för potentiellt förorenade områden ”EBH-stödet” visade inga
potentiellt förorenade områden tillräckligt nära Frisksjön för att kunna påverka denna.

10.

Utformning av vattenskyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna är särskilda bestämmelser som begränsar verksamheter och
markanvändning som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra
vattenkvaliteten i täkten. Bestämmelserna har till uppgift att tillgodose syftet med
skyddsområdet, dvs. se till att skadliga ämnen, som inverkar negativt på vattenkvaliteten, inte
når vattentäkten.
När man tar fram ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter beaktas:
•
•
•
•

nutida och framtida föroreningskällor;
existerande och potentiella föroreningskällor;
punktföroreningar och diffusa föroreningskällor samt
akuta och kontinuerliga föroreningar.
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11.

Förslag till föreskrifter

Skyddsföreskrifterna har skapats utifrån syftet att skapa rådrum för att upptäcka och åtgärda
akut förorening innan det når grundvattentäkten samt att säkerhetsställa ett rent dricksvatten
idag och för flera generationer framåt.
Föreskrifter
1.§ Generell bestämmelse
Primär skyddszon och sekundär skyddszon
Ny och befintlig verksamhet ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.
2.§ Definitioner
I dessa föreskrifter avses med;
Arbetsfordon: avser traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, bussar och
liknande.
Avfall: Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att
producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den
bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen,
och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder
till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Avloppsanordning: avser anordning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.
Avloppsledning: avser ledning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs
för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en
begravningsplats.
Befintlig verksamhet, befintliga anläggningar med mera: verksamhet, anläggningar etcetera som pågår,
respektive finns, då föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.
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Brandfarlig vätska: avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100o C enligt 6 §
förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om brandfarliga gaser och vätskor.
Brunn för vattenförsörjning: avser både grävda och borrade brunnar
Dagvatten: tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till
exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dagvatten som
avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i
miljöbalken (9 kap 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp av sådant dagvatten är därmed
miljöfarlig verksamhet.
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska
behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period än ett år.
Förorenade massor: avser massor från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är så förorenat att föroreningshalterna påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt.
Hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring/lagring, transport,
omhändertagande, användning, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och
därmed jämförliga förfaranden (miljöbalken 14 kap 2 §).
Husbehovstäkt: en husbehovstäkt avser en täkt där det utbrutna materialet används för eget
behov inom den egna fastigheten (Naturvårdsverket, 2022). Husbehovstäkt kan vara
anmälnings- eller tillståndspliktigt och prövning sker enligt 9 kap miljöbalken. Avgörande är
vilket material som ska brytas och i vilken mängd, detta regleras i 4 kap i
Miljöprövningsförordningen (2013:251).
I en tidigare vägledning från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2003) om täkter definieras
uttag mindre än 100 m3 generellt vara så små att de inte kan komma att medföra någon skada
av betydelse för miljön eller hushållningen med naturresurserna. Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket, 2003) anger även att i särskilt skyddsvärda områden får tillståndsplikten för
uttag av naturgrus eller morän sättas redan vid uttag av 100 m3. Söderköpings kommun gör
bedömningen att denna gräns är en rimlig gräns för förbudet mot hushållsuttag av sand och
grus. Detta är dessutom i samma storleksordning som den rimliga undre gränsen för större
schaktningsarbeten.
Kemiskt bekämpningsmedel: avser en kemisk produkt som är avsedd att användas i
bekämpningssyfte vilket enligt 14 kap. 3 § miljöbalken definieras som:
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1. syfte att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur,
växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller
2. syfte 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
Kombinationsgödsel
bekämpningsmedel.

som

innehåller

bekämpningsmedel

betraktas

som

kemiskt

Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de
inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
Kemisk produkt, kemikalie: ett kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen.
Ny verksamhet, nya anläggningar med mera: verksamhet, anläggningar etcetera som etableras efter
det att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.
Punktbehandling: avser åtgärder som på ett begränsat område vidtas mot skadedjur som kan
innebära störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig
(jämför 45 § i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel).
Risk för vattenförorening: en inte obetydlig risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till
yt- och grundvatten inom Frisksjöns vattenskyddsområde.
Spillvatten: förorenat vatten från hushåll, industrier och andra
serviceanläggningar och dylikt som inte är dagvatten eller dräneringsvatten.

verksamheter,

Sällskapsdjur: domesticerade djur som människor håller som följeslagare för sällskaps skull
snarare än som arbetsdjur eller för animaliska produkter.
Transport av farligt gods: förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning,
lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Växtnäring: avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock inte gödsel från betande
djur inom vattenskyddsområdet.
Yrkesmässig hantering: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig
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karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska
betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.
3. § Vattentäktszon
Inom vattentäktzon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Förbud mot motorbåt i sjön.
Stopp- och ankringsförbud för båt gäller inom området. Vattentäktszonen ska vara väl
utmarkerad med skyltar (rekommendationer för utmarkering av skyltar finns under rubriken
Allmänna upplysningar, Uppsättning av skyltar och stängsel).
4. § Hantering av brandfarliga vätskor och andra kemiska produkter
Primär skyddszon
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och
kemiska produkter är förbjudet.
Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter
genom skyddszonen.
Från förbudet undantas hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor för att
försörja bostads och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det istället krävs
tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Hantering av petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och kemiska produkter ska ske på ett
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
För nytillkommande eller ändrade yrkesmässiga verksamheter som omfattar lagring av
petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och kemiska produkter krävs tillstånd från
tillsynsmyndigheten.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och
kemiska produkter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter
genom skyddszonen.
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Hantering petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och kemiska produkter ska ske på ett
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Upplysning
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2021:10, om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom
vattenskyddsområden. Exempelvis får hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor
(inklusive eldningsolja) inom ett vattenskyddsområde (primär, sekundär och tertiär zon)
inte ske utan att tillsynsmyndigheten skriftligen informeras.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2013:3)
om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor är en icke yrkesmässig
hantering undantagen tillståndsplikt. Mängderna som är undantagna definieras i 4 § MSBFS
2013: 3 och omfattar bland annat 100 liter brandfarlig vätska, 60 liter gasol och 10 liter
andra brandfarliga gaser.
5. § Hantering av bekämpningsmedel
Primär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av
kommunens nämnd för miljöfrågor, då istället tillstånd krävs av tillsynsmyndigheten.
All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet
undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av kommunens nämnd
för miljöfrågor.
Från förbudet undantas även hastigt påkommen punktsanering, yrkesmässig eller icke yrkesmässig,
under förutsättning att tillsynsmyndigheten snarast underrättas om varje sådan åtgärd, och att
åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.
Sekundär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs inte vid bekämpning som har karaktär av punktbehandling, (jämför 45 § i
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2015:2), dock ska tillsynsmyndigheten snarast underrättas om varje sådan åtgärd.

23

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.
Upplysning
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel regleras användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.
6. § Hantering av växtnäringsämnen och gödsel
Primär skyddszon
Förbud mot yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen.
Lagring av gödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till tillsynsmyndigheten, såvida inte
verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Lagring av gödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet.
Ny gödselanläggning, eller ändring av befintlig sådan, kräver anmälan till tillsynsmyndigheten,
såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Upplysning
I Jordbruksverkets författningssamling finns föreskrifter och allmänna råd (SJFS 2021:37)
om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring som reglerar lagring av stallgödsel,
begränsningar av mängd gödsel som får tillföras, försiktighetsmått vid spridning av gödsel
samt tillhörande dokumentationskrav.
7.§ Djurhållning
Primär skyddszon
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur är förbjuden,
Sekundär skyddszon
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd.
8. § Skogsbruk och upplag av skogsprodukter såsom ved, timmer och liknande
Primär & sekundär skyddszon
Avverkning, gallring och markberedning omfattande över 0,5 hektar, kräver tillstånd från
tillsynsmyndigheten.
Upplag av GROT (grenar och toppar), bark, flis, spån och timmer, som varar mer än sex
månader är förbjudet.
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Upplag av GROT, bark, flis, spån och timmer som varar mindre än sex månader kräver tillstånd
av kommunens nämnd för miljöfrågor/tillsynsmyndigheten.
Upplag som är mindre än 500 m³ fub (fast mått under bark) och lagras kortare tid än tre
månader är undantaget från kravet på tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på icke täta ytor
och utan tak.
Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov är undantaget förbud respektive
tillståndsplikt.
Kemiskt behandlade plantor får inte lagras i vatten eller planteras på mark.
Bevattning av timmerupplag är förbjudet.
Upplysning
Enligt förordningen (SFS 2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är lagring
över 2000 m3 att betrakta som anmälningspliktig verksamhet. I övrigt gäller Skogsstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:7) till Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).
9. § Spillvatten
Primär skyddszon & sekundär skyddszon
Förbud mot eget omhändertagande av latrin och urin.
Ingen nyinstallation av reningsanläggning för vattentoaletter med efterföljande rening inom 0
- 100 meter från strandkant (begränsar inte bad-, disk- och tvättavlopp).
Hög skyddsnivå gäller inom 0 – 200 meter från strandkant (miljöskydd).
Avlopp får installeras endast där tömning kan säkerställas.

Upplysning
I Havs- och vattenmyndighetens författningssamling finns allmänna råd (HVMFS 2016:17)
som avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar för behandling av
hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar
dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter.
Exempelvis kräver inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska
anslutas till alltid tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor enligt 13 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 14 § förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till kommunens
nämnd för miljöfrågor vid ändring av sådana avloppsanordningar som avses i ovanstående
stycke, ifall åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning.
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10. § Dagvatten
Primär & sekundär skyddszon
Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening
föreligger, t ex större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten
utan föregående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och uppsamling i samband med
exempelvis kemikalieolyckor.
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor inom primär zon får inte förekomma.
Fordonstvätt får inte förekomma.
11. § Industrier och andra verksamheter
Primär skyddszon
Ny verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening och som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt miljöbalken kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Ändring av befintlig verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.
Sekundär skyddszon
Ny verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening och som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt miljöbalken ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Ändring av befintlig verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.
12. § Arbetsfordon
Primär & sekundär skyddszon
Uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage
till mark förhindras.
Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap upprätthållas.
Tvätt av arbetsfordon med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet
direkt eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet. Enskild tvättanläggning får enbart
kopplas till spillvattennätet och ska förses med oljeavskiljare.
13. § Mark- och anläggningsarbeten
Primär & sekundär skyddszon
För mark- och anläggningsarbeten eller annat byggande som ej är tillstånds- eller
anmälningspliktig vattenverksamhet krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Återfyllnad och igenfyllning av schakt får endast ske med massor som klarar
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, Återvinning av
avfall i anläggningsarbeten Rapport 2010:1, 2010 ) samt känslig markanvändning
(Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, 2009, rev. 2016) inom primär skyddszon.
Nya berg- och grustäkter får inte etableras.
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Husbehovstäkt får etableras efter tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Upplysning
I 11 kapitlet 9 § miljöbalken anges att det krävs tillstånd för vattenverksamhet om inte
något annat följer av bestämmelserna i kapitel 11.

14. § Vägar och väghållning
Primär skyddszon & sekundär skyddszon
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt
halkbekämpningsmedel är förbjudet.
För halkbekämpning, dammbindning med mera. med salt eller annan kemikalie, krävs
tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på tillstånd.
15. § Transport av farligt gods
Primär skyddszon & sekundär skyddszon
Transport av farligt gods får endast ske på anvisade genomfartsleder samt vid leverans till,
och borttransport från, bostäder och verksamheter.
Vid omläggning eller anläggning av väg som används för transport av farligt gods inom ska
erforderliga skyddsåtgärder vidtas så att föroreningsspridning undviks.
Upplysning
Information om rekommenderade vägar för transporter med farligt gods återfinns i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation ”Transport av farligt gods –
Väg och järnväg 2021/2022” (MSB1755), samt Naturvårdsverkets föreskrifter om
transport av avfall (NFS 2022:2).

16. § Energianläggningar
Primär skyddszon & sekundär skyddszon
Anläggning av borrad eller grävd dricksvattenkälla får inte anläggas utan tillstånd från
tillsynsmyndigheten.
Anläggning för utvinning av värmeenergi från berg, mark och vatten får inte anläggas utan
tillstånd från tillsynsmyndigheten.
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Brunnar för vattenförsörjning samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas,
tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor/tillsynsmyndigheten.
Upplysning
Det är förbjudet att utan anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt
17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vid behov av nyanläggning av enskild vattentäkt eller energianläggning bör i första hand
undersökas ifall det kan vara möjligt med anslutning till det kommunala VA- eller eventuella
fjärrvärmesystem.

17.§ Avfall
Primär & sekundär skyddszon
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om föroreningsrisken
endast är ringa.
Upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Trädgårds-

och

hushållskompost

för

en-

eller

tvåbostadsfastigheter

är

tillåten.

Allmänna upplysningar
Utöver föreskrifterna kan restriktioner av annan lagstiftning och förordningar gälla.
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.
Övrig lagstiftning
Utöver skyddsföreskrifterna i detta beslut finns det andra skyldigheter i samband med åtgärder
inom vattenskyddsområdet som regleras i miljöbalken och i författningar.
Nedan anges ett urval av lagstiftningar som ofta berör åtgärder inom vattenskyddsområden.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2021:10, om skydd mot mark- och
vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ställs särskilda krav
inom vattenskyddsområden. Regleringen innebär att ytor på vilka brandfarliga vätskor
hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand.
Föreskriften reglerar också hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom
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vattenskyddsområdet. Innan hanteringen äger rum ska tillsynsmyndigheten skriftligen
informeras.
Sekundärt skydd ska finnas för cistern eller lösa behållare som har en sammanlagd lagrad
volym som överstiger 250 liter (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller
liknande som är under regelbunden uppsikt). Övriga tekniska krav och besiktningsintervall på
cisterner regleras genom föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar
för brandfarliga vätskor, (MSBFS 2018:3).

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Fler regleringar för växtskyddsmedel utöver dom i skyddsföreskrifterna framgår av
Naturvårdsverkets föreskrift om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, (NFS
2015:9).

Miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

I Jordbruksverkets författningssamling finns föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62)
om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring som reglerar lagring av stallgödsel,
begränsningar av mängd gödsel som får tillföras, försiktighetsmått vid spridning av gödsel
samt tillhörande dokumentationskrav.

Avloppsanordningar för hushållsspillvatten

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) som avser tillämpningen av
vissa bestämmelser i miljöbalken och förordningen (3 kap. 5 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar för behandling
av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar
dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter.

Transport av farligt gods på vägar

Information om rekommenderade vägar för transporter med farligt gods återfinns i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation ”Transport av farligt gods – Väg
och järnväg 2021/2022” (MSB1755), samt Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av
avfall (NFS 2022:2).

Vattenverksamhet

I 11 kapitlet 9 § miljöbalken anges att det krävs tillstånd för vattenverksamhet om inte något
annat följer av bestämmelserna i kapitel 11.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns Allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som
bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda
miljön och människors hälsa från skada och olägenhet som kan uppkomma till följd av
verksamheten eller åtgärden. En verksamhetsutövare kan vara ett företag och/eller en
privatperson. Verksamhetsutövaren ska dessutom utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, förhindra
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 verksamhet eller åtgärd, i vatten
eller på land, som kan skada vattnet skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar i verksamheten och iaktta de försiktighetsmått som
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skäligen

kan

fordras

för

att

förebygga

eller

avhjälpa

skadan.

Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 oh 2a §
miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom därom (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 via SOS alarm på tel. 112, tillsynsmyndigheten i
Söderköpings kommun/ vattentäktens huvudman, samt Generalläkaren i de fall verksamheten
faller under dess tillsynsansvar.
Uppsättning av skyltar och stängsel
Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet skall det finnas
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen (Söderköpings kommun) för
vattentäkten ansvarar för att erforderliga informationsskyltar sätts upp inom skyddsområdet.
Rekommendationer angående utmärkning av vattenskyddsområden har getts ut av
Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenskt Vatten m.fl. (ISBN 91-620-99078).
För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde inom vägområde krävs
enligt 43 § (SFS 1971:948) väglagen tillstånd från väghållningsmyndigheten. Utanför
vägområde
krävs,
enligt
46
§
väglagen,
Länsstyrelsens
tillstånd.
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan Tillsynsmyndigheten medge dispens från meddelade
skyddsföreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med sådan prövning kan
Tillsynsmyndigheten föreskriva om de särskilda villkor som behövs för att undvika
vattenförorening. Dispens får, enligt 7 kap 26 §, meddelas endast om det är förenligt med
förbudets eller föreskriftens syfte.
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. Ersättning utgår dock inte för den
”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias
på
grund
av
skyddsföreskrift.
Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd
tillsynsmyndigheten.

enligt

föreskrifterna

för

vattenskyddsområdet

sker

till

Hantering för vattentäktsverksamhetens bedrivande
Föreskrifterna i beslutet utgör inget hinder för den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för att kunna bedriva vattentäktsverksamheten.
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Allmänt
I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 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
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 vidta de
skyddsåtgärder, tåla begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt
som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Syftet med vattenskyddsområdet
Syftet med vattenskyddsområdet är att, med stöd av föreskrifterna i beslutet, långsiktigt
säkerställa att vattnet i Frisksjön har en god kvalitet och därmed utgör en resurs som vattentäkt
för ett antal människor och verksamheter i Söderköpings kommun. Vattentäktszonen ska
säkra vattentäktens närskydd, primär skyddszon ska skapa rådrum i händelse av akut
förorening och sekundär skyddszon ska säkra en hög bibehållen vattenkvalitet.
Skyddsföreskrifterna syftar till att reglera och förhindra sådana verksamheter, hantering och
åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på
råvattenkvaliteten.
Beredskap
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens
huvudman (Söderköpings kommun) senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. I
beredskapsplanen bör ingå uppgifter om kontaktpersoner inom respektive invallningsföretag.
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