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S K Y D D S O M R Å D E  S A M T  F Ö R E S K R I F T E R  O M  S K Y D D  F Ö R  
Y T V A T T E N T Ä K T E N  H U N N  

 

 

Beslut 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att 

förordna om vattenskyddsområde för ytvattentäkten Hunn, Rejmyre, i 

Finspångs kommun.  

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär zon och sekundär 

zon enligt bilagd karta. Vattentäktszonen har en radie på 50 meter från 

vattenintaget. Gränsen för den primära zonen är 50 meter på land från 

strandlinjen vid normalt vattenstånd i Hunn, Magnehulteån och 

Magnehultesjön. Öar inom skyddsområdet förutsätts tillhöra den primära 

zonen. Den sekundära zonen har i huvudsak avgränsats i förhållande till 

avrinningsområdets gränser men också i förhållande till vattenintagets läge.  

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns 

uppsatta på väl synlig plats invid vägar och längs farleder, som leder in i 

eller genom skyddszonen även i båthamnar. Skyltningen ska utföras enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att 

nedan angivna föreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet. 

§ 1  Generell bestämmelse 

Ny och befintlig verksamhet ska bedrivas så att risken för vattenförorening 

minimeras. 

§ 2  Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Stopp och 

ankringsförbud för båt gäller i området. 

§ 3  Miljöfarlig verksamhet 

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för 

vattenförorening och som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

miljöbalken krävs föregående anmälan till Bygg- och miljönämnden.  

Ändring av befintlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av 

ytvatten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. 

§ 4  Hantering av brandfarliga vätskor 

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får ej ske utan tillstånd från 

Bygg- och miljönämnden.  

Undantag från tillståndskravet gäller för drivmedel i fordon eller 

arbetsmaskiner.  
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God beredskap ska finnas för att hantera eventuella tillbud med läckage av 

drivmedel eller andra kemikalier vid arbete inom vattenskyddsområdet. 

Inom primär zon gäller dessutom  

Hantering av brandfarlig vätska får inte ske utan tillstånd från Bygg- och 

miljönämnden.  

Undantag från tillståndskravet gäller för upp till 25 liter om hanteringen sker 

på ett för vattenskyddet betryggande sätt. Undantag från tillståndskravet 

gäller även för drivmedel som finns i fordon eller arbetsmaskiner.  

Förbud mot anläggning av underjordiska cisterner. 

Påfyllning av båtbränsle ska alltid ske med största försiktighet och med 

hjälp av utrustning som förhindrar spill till vattnet.  

§ 5  Hantering av bekämpningsmedel 

Lagring av bekämpningsmedel liksom påfyllning, tillredning och spridning 

av bekämpningsmedel samt rengöring av utrustning för besprutning kräver 

tillstånd från Bygg- och miljönämnden.  

Undantag från tillståndskravet gäller för små mängder bekämpningsmedel 

som används i privat hushåll. För hantering av kemiskt behandlade plantor 

hänvisas till § 9 i dessa föreskrifter. 

Inom primär zon gäller dessutom 

Förbud mot hantering av bekämpningsmedel.  

Undantag från förbudet gäller användning av biocider för punktinsatser i 

och vid byggnader. 

§ 6  Utsläpp av spillvatten och dagvatten 

Allmänna spillvattenpumpstationer inom skyddsområdet skall vara försedda 

med larm vidarekopplat till ansvarig personal. Larmfunktionen skall vara 

oberoende av extern strömförsörjning. Även spillvattenpumpstation som ägs 

av enskild ska vara försedd med larm. 

Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten får inte anordnas. 

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.  
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Inom primär zon gäller dessutom 

För anläggande av avloppsanläggning för behandling av bad-, disk-, och 

tvättvatten krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 

§ 7  Väghållning och snöröjning 

För upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt krävs Bygg- och miljönämndens 

tillstånd.  

Förbud mot deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför 

vattenskyddsområdet.  

Inom primär zon gäller dessutom 

Förbud mot anläggning av allmänna vägar utan att anordningar till skydd 

mot avkörning och skydd mot vattenförorening utförs. 

Spridning av dammbindningsmedel, vägsalt, beläggning av vägar etc. får 

inte ske utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden.  

Förbud mot deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför 

primär zon. 

§ 8  Motorfordon; framförande, tvätt och uppställning 

Nya permanenta uppställningsplatser för motorfordon av större omfattning 

än behovet för enstaka hushåll får inte anläggas utan tillstånd från Bygg- 

och miljönämnden.  

Fordonstvätt med avfettningsmedel får endast ske på spolplatta ansluten till 

av kommunen godkänd rening. 

Vid uppställning av arbetsfordon ska relevanta försiktighetsmått vidtas som 

förhindrar läckage av drivmedel eller andra kemikalier till omgivande mark 

och vatten. 

Inom primär zon gäller dessutom 

Förbud mot framförande av motorfordon på isbelagd sjö. Undantag från 

förbudet gäller för räddningstjänsten under utryckning och insatser för 

upprätthållande av infrastruktur samt efter anmälan till Bygg- och 

miljönämnden även vintervägar för skogsbruksinsatser på öarna på sjön. 

Förbud mot motorbåtstrafik med tvåtaktsmotorer saluförda tidigare än 2007 

från och med år 2022. 

Förbud mot tvätt av motorfordon.  

Förbud mot uppställning av arbetsfordon och arbetsmaskiner utan uppsikt 

(med arbetsfordon avses inte reservaggregat för elförsörjning). Undantag 

från förbudet gäller för arbetsredskap som normalt används i ett hushåll. 



5 

Förbud mot nya permanenta uppställningsplatser på land för motorfordon 

utöver vad som behövs för enstaka hushåll. 

§ 9  Skogsbruk och upplag av skogsprodukter såsom 

ved, timmer och liknande 

Vid planläggning av slutavverkning skall vattenskyddsfrågor särskilt 

beaktas och kopia av anmälan till Skogsstyrelsen skall sändas till Bygg- och 

miljönämnden, minst 6 veckor innan avverkningens genomförande.  

Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, timmer och 

liknande kräver Bygg- och miljönämndens tillstånd. 

Jord- och vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor är 

förbjudet. 

Vattenlagring av timmer är förbjudet. 

Inom primär zon gäller dessutom 

Bevattning av timmer är förbjudet. 

Vid avverkning, gallring och markberedning över 0,49 hektar krävs 

föregående anmälan till Bygg- och miljönämnden.  

Vid spridning av organiska eller oorganiska gödselmedel krävs anmälan till 

Bygg- och miljönämnden. 

Tillfälliga upplag av bark, flis, timmer och liknande under längre tid än tre 

månader skall anmälas till Bygg- och miljönämnden. 

§ 10  Täktverksamhet och schaktningsarbeten 

Tillfartsvägar till materialtäkter skall så långt som möjligt vara avspärrade. 

Inom primär zon gäller dessutom 

Förbud mot materialtäkt. Innefattar även husbehovstäkt. 

Schaktningsarbeten i samband med vägbyggen och/eller annat byggande får 

inte utföras utan föregående anmälan till Bygg- och miljönämnden.  

§ 11  Jordbruk och djurhållning 

Anläggning för förvaring av stallgödsel, avloppsslam, urin och dylikt samt 

ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av Bygg- och miljönämnden. 

Djurhållning med större omfattning än fem djurenheter ska anmälas till 

Bygg- och miljönämnden. Anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om 

djurhållningen är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken. 



6 

Inom primär zon gäller dessutom 

Vid spridning av organiska eller oorganiska gödselmedel krävs anmälan till 

Bygg- och miljönämnden. 

För djurhållning, betning av mark och vattning av kreatur krävs anmälan till 

Bygg- och miljönämnden. 

§ 12  Anläggningar för värmeutvinning och uttag av 

vatten 

Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur ytvatten får ej anordnas. 

Befintliga värme- och kylanläggningar skall vara så utrustade och få sådan 

tillsyn att eventuella läckage kan upptäckas och åtgärdas. 

I anläggningar för utvinning av värme ur mark, jord och berg får vätskor, 

som kan skada vattnet vid utläckage, t ex glykol, ej användas som 

värmebärare i slangsystem. Biocider får inte användas i värmepumps- och 

kylanläggningar inom skyddsområdet. 

Inom primär zon gäller dessutom 

För uttag av vatten från berg och jord, samt andra borrningar som kan 

påverka vattenkvaliteten, krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden.  

§ 13 Definitioner  

I dessa föreskrifter avses med; 

Avverkningssäsong 

Tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. 

Bekämpningsmedel 

En kemisk eller biologisk produkt eller organism som är avsedd att 

förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (t ex ogräsmedel och medel 

mot skadeinsekter på gröda) och biocider (t ex mygg- och fästingpreparat, 

råttgift och båtbottenfärger). 

Cistern 

Fast behållare för lagring av vätskor, inklusive tillbehör som armaturer, 

påfyllnings och avluftningsanordningar samt överfyllnadsskydd. 

Dagvatten 

Vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra ytor vid regn eller 

snösmältning och som inte tränger ner i marken. 
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Djurenhet 

Beräknas enligt 2 kap. 2 §, Miljöprövningsförordning (2013:251). 

Dräneringsvatten 

Överflödigt vatten ur marken som avleds i rör för att hålla torrt runt 

husgrunder. 

Hantering 

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, transport, omhändertagande, 

användning, förpackning, förvaring, lagring, destruktion, konvertering, 

saluförande, överlåtelse och liknande. 

Hårdgjord yta 

Yta där vatten inte kan infiltrera i marken. 

Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet avses en verksamhet som kan orsaka skador 

eller olägenhet för människor eller miljö. Begreppet är vidsträckt och täcker 

ett stort antal situationer. 

Definition enligt 9 kap. 1 och 2 §§, miljöbalken. 

”Med miljöfarlig verksamhet avses 

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 

byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 

grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 

som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön 

genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av 

mark, luft, vattenområden eller grundvatten 

Med avloppsvatten avses 

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 

2. vatten som använts för kylning, 

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom 

detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters 

räkning 

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.” 

Motorfordon 

Fordon som för framdrivande på mark eller i vatten är försett med motor. 

Skyddszoner 

Vattentäktszon, är området närmast vattenintaget. Skall säkra ett närskydd 

för vattentäkten.  
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Primär skyddszon, området närmast strandlinjen, skall skapa rådrum vid 

händelse av akut förorening. 

Sekundär skyddszon, för att bibehålla en hög ytvattenkvalitet inom sjöns 

tillrinningsområde. 

Spillvatten 

Förorenat vatten som avleds från hushåll, industri och serviceanläggningar 

mm. 

Verksamhet 

Med verksamhet avses i dessa skyddsföreskrifter i första hand yrkesmässig 

verksamhet. Kraven som gäller för verksamheter skall dock tillämpas också 

på andra icke kommersiella verksamheter om de bedrivs i mer än obetydlig 

omfattning. 

Allmänna upplysningar 

Påföljd 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 

2a § miljöbalken. 

Hänsynsregler 

I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler 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. Dessutom ska densamma 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, så är alla som vill bedriva sådan 

verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder som kan skada vattentillgången i 

vatten eller på land, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta 

de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de 

försiktighetsmått i ivrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller 

avhjälpa skadan. 

Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av 

vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter 

fastställts. 
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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. Detta framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor).  

Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten tel. 112, miljö- 

och hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman. 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras i 

31 kap. 4 § miljöbalken och prövas därför enligt annan ordning.  

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. 

Tillsyn 

Kommunens Bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet för 

vattenskyddsområdet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13). 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 

beslutsdatum för vattenskyddsområdet och som utökar skyldigheterna inom 

här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Tillstånd för uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, 

inom ett avstånd av 50 m från vägområdet (= vägkroppen med dike), prövas 

enligt 45 och 46 §§ väglagen (1971:948) av länsstyrelsen. Det gäller dock 

inte inom områden med detaljplan där kommunen har beslutanderätten. 

Tillstånd för uppsättande av skyltar inom vägområdet prövas av 

väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen. Tillstånd för uppsättning av 

skyltar invid farleder prövas av Sjöfartsverket. 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det 

inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående 

föreskrifter gäller följande bestämmelser inom vattenskyddsområdet:  

Vattenverksamhet  

I 11 kapitlet 9 § miljöbalken anges att det krävs tillstånd för 

vattenverksamhet om inte något annat följer av bestämmelserna i kapitel 11. 
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Spridning av kemiska bekämpningsmedel 

I 14 § Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel finns krav på tillstånd för yrkesmässig 

användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. 

Hantering av brandfarliga vätskor 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24), om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav 

inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga 

vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 

insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om 

”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom 

vattenskyddsområde. 

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större 

än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är 

belägen i pannrum eller motsvarade i bostadshus och som är under 

regelbunden uppsikt. 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter antagit 

rekommendationer för transport av farligt gods på vägar inom Östergötlands 

län. Rekommenderade vägar för transporter av farligt gods framgår av 

Väginformationskartan som finns som bilaga till Länsstyrelsens 

vägkungörelse. 

Rekommendationerna är avsedda för alla transporter av farligt gods enligt 

ADR-S. För transport av petroleumprodukter skall kortast möjliga väg från 

rekommenderad väg till förbrukare användas.  

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 Naturvårdsverkets författningssamling finns allmänna råd (NFS 2006:7) 

som avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på 

avloppsanordningar för behandling av sidan 7 hushållsspillvatten från 

enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för 

upp till 25 personekvivalenter. 
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Hantering för vattentäktsverksamhetens bedrivande  

Föreskrifterna i beslutet utgör inget hinder för den hantering och de 

verksamheter som är nödvändiga för att kunna bedriva 

vattentäktsverksamheten. 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får Bygg- och miljönämnden medge dispens 

från ovan meddelande föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB om det finns 

särskilda skäl. Bygg- och miljönämnden kan medge dispens efter att ha hört 

berörda myndigheter samt huvudmannen för vattentäkten. I samband med 

sådan prövning kan Bygg- och miljönämnden föreskriva de särskilda villkor 

som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). 

Dispens får, enlig 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är 

förenligt med föreskrifternas syfte.  

Övriga upplysningar 

Kungörelse 

Detta beslut kungörs på anslagstavla i kommunhuset samt i tidningarna 

Folkbladet, Norrköpings Tidningar och Katrineholms Kuriren. 

Hur man överklagar 

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen Östergötland. Överklagandet 

skickas till Finspångs kommun, 612 80 Finspång. Sakägare anses ha fått del 

av beslutet den dag kungörelse om beslutet införs i lokalpressen. För att 

överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 

Finspångs kommun senast tre veckor från den dag då beslutet kungjorts. 

Lagakraftträdande 

Beslutet träder i kraft efter att överklagandetiden löpt ut om inget 

överklagande inkommit. 

Bilagor 

1. Karta med vattenskyddsområdets gränser 

2. Underlag till beslut 

3. Samrådsredogörelse 


