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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA
VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN
Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som ska gälla
inom Melldala vattenskyddsområde och i den andra delen lämnas allmänna upplysningar till
skyddsföreskrifterna.

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER
Här anges restriktioner som är specifika för Melldala vattentäkt. De har utformats med
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden
en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§, 30§ i miljöbalken.
Vattenskyddsområdet är indelat i tre skyddszoner, vattentäktszon, primär skyddszon och
sekundär skyddszon. I samtliga zoner gäller de restriktioner och anvisningar som gäller
generellt för skyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) med revideringar
samt Naturvårdsverkets föreskrifter gällande spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS
1997:2).
Skyddsföreskrifterna har utformats med hänsyn till övrig lagstiftning dock med syfte att undvika
dubbelreglering. Förutom de specifika vattenskyddsföreskrifterna och förordningar som gäller
generellt inom vattenskyddsområdet gäller övrig svensk lag inom vattenskyddsområdet.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL
SKYDDSFÖRESKRIFTERNA
Här lämnas allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna såsom information om
tillstånd och anmälan, tillsynsmyndighet, ersättning samt påföljd vid överträdelse.
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VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER
§ 1 Vattentäktszon
Annan verksamhet än vattentäktsverksamhet är förbjuden.

§ 2 Petroleumprodukter
Med hantering avses i dessa skyddsföreskrifter tillverkning, användning, spridning, lagring,
förvaring och liknande.

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte ske utan tillstånd av den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
Oljetankar belägna inomhus för av bostadsuppvärmningsändamål samt drivmedel i
fordons och arbetsmaskiners egna
bränsletankar är undantagna från kravet på
tillstånd.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 3 Bekämpningsmedel
Med hantering avses i dessa skyddsföreskrifter tillverkning, användning, spridning, lagring,
förvaring och liknande. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en viss verksamhet
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av kemiska
Annan hantering än transport av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden, undantaget bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av
den kommunala nämnden för miljöfrågor.
bekämpning och sanering av skadedjur och
ohyra inomhus i bostad.
Jord- eller vattenslagning av plantor
Jord- eller vattenslagning av plantor
behandlade med kemiska bekämpningsmedel behandlade med kemiska bekämpningsmedel
är förbjuden.
får ej ske utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
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§ 4 Växtnäringsämnen och mikrobiella föroreningar
För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en viss verksamhet förutsätts att verksamheten
har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av
självständig karaktär.

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Spridning av organisk flytgödsel och urin är
förbjuden.

Yrkesmässig spridning av organisk flytgödsel
och urin får ej ske utan tillstånd av den
kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av organisk fastgödsel får ej ske
utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

Yrkesmässig spridning av organisk fastgödsel
får ej ske utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.

Spridning av slam från reningsverk eller
enskild reningsanläggning är förbjuden.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Djurhållning av mer än två djurenheter per
hektar får ej ske utan anmälan till den
kommunala nämnden för miljöfrågor.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 5 Avloppsanläggningar
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyetablering av anläggning för utsläpp av
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i
mark, diken eller vattenområde är förbjuden.
Befintliga anläggningar ska uppfylla hög
skyddsnivå med avseende på smittskydd.

Nyetablering av anläggning för utsläpp av
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i
mark, diken eller vattenområde får inte utföras
utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor. Befintliga anläggningar ska
uppfylla hög skyddsnivå med avseende på
smittskydd.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Utbyggnad eller ändring av befintlig
avloppsanläggning där spillvatten leds till
mark, diken eller vattenområde får ej ske utan
tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
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§ 6 Upplag och deponier
Med permanenta upplag menas här upplag som ligger längre än en avverkningssäsong, d.v.s.
tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Permanenta upplag av timmer, bark, flisspån
eller liknande utan tät täckning är förbjudet.
Upplag av ved eller andra träbaserade
produkter, avsedda för uppvärmning av
bostad eller motsvarande, på den aktuella
fastigheten omfattas inte av denna restriktion.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Upplag och deponering av avfall är förbjudet. Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Upplag och deponering av förorenade massor Samma föreskrift som i primär skyddszon.
är förbjudet.
Upplag av snö med ursprung från trafikerade
ytor utanför den primära skyddszonen är
förbjudet.

Upplag av snö med ursprung från trafikerade
ytor utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.

§ 7 Markarbeten
Med större pålnings-, sprängnings-, schaktnings- och grävningsarbeten menas här arbete på ett
utstakat område med en yta överstigande 150 m² och/eller med ett djup under den nivå som
motsvarar en meter över beräknad högsta grundvattenyta

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Större pålnings-, sprängnings-, schaktningsSamma föreskrift som i primär skyddszon.
och grävningsarbeten får ej ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Borrning i jord och berg är förbjudet.

Borrning i jord och berg får ej ske utan
tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

Materialtäkt, liksom husbehovstäkt, är
förbjudet.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Utfyllnad med massor som medför risk för
förorening av grundvatten är förbjudet.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.
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§ 8 Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller utvinning av
värmeenergi eller kyla från berg eller jord är
förbjuden.

Ny anläggning för lagring eller utvinning av
värmeenergi eller kyla från berg eller jord får
ej ske utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.

Ny anläggning för uttag av vatten från berg
eller jord är förbjuden.

Ny anläggning för uttag av vatten från berg
eller jord får ej uppföras utan tillstånd av den
kommunala nämnden för miljöfrågor.

Utökning av befintlig anläggning för uttag av
vatten från berg eller jord får ej ske utan
tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 9 Vägar
Med vägsalt avses här salt som sprids på gator och vägar för att smälta snö och is eller binda
damm.

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Spridning av vägsalt vid andra förhållanden
än vid halka eller vid prognostiserad halka, är
förbjuden.

--

Användning av spillolja, eller därmed liknande Samma föreskrift som i primär skyddszon.
produkter, som dammbindningsmedel är
förbjudet.
Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är
förbjudet.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 10 Övrigt
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Fordonstvätt är förbjuden utom i därför
anpassade anläggningar som tillstånds- eller
anmälningsprövats enligt miljöbalken.

Samma föreskrift som i primär skyddszon.
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§ 11 Skyltning
Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall finnas
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen ansvarar för att vattenskyddsområdet
utmärks med skyltar. Skyltningen ska omfatta förbud mot transport av farligt avfall och farligt
gods.
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt sättas upp
som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltningsansvar åläggs och bekostas av
fastighetsägaren. Skylt ska monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet av
påfyllningsstället.

§ 12 Ikraftträdande
Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet och ersätter länsstyrelsens beslut
1972-01-14 om vattenskyddsområde för Melldala vattentäkt. Skyddsföreskrifterna ska gälla från
det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa skyddsföreskrifter och
vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna
tidpunkt även om de överklagas.
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på dagen två
år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas och får
verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om
tillstånd respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL
SKYDDSFÖRESKRIFTERNA
A.

HUVUDMAN

Huvudman för Melldala vattentäkt är Skövde kommun.
B.

TILLSTÅND

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden
för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att
verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för
yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller skall
tillståndsprövas enligt miljöbalken kap. 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap. 11
(vattenverksamhet) eller kap. 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.
C.

TILLSYNSMYNDIGHET

Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av kommunfullmäktige i Skövde
kommun. Därmed är den kommunala nämnden för miljöfrågor i Skövde kommun
tillsynsmyndighet. Kommunen tar ut en avgift för handläggning.
D.

VATTENTÄKTSVERKSAMHET

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
vattentäktsverksamhetens bedrivande.
E.

DISPENSMÖJLIGHETER

Om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela dispens från
dessa föreskrifter. I samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva särskilda villkor,
som anses nödvändiga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får,
enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
F.

ÖVERTRÄDELSE OCH PÅFÖLJD

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken
(1998:808).
G.

ERSÄTTNING

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning mm, 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
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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. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31
kap miljöbalken.
H.

NY LAGSTIFTNING

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna för sakägare inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här
meddelade föreskrifter.
I.

ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den
kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112.
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