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Preliminärt förslag till skyddsområdesgränser 

Bakgrund 

Vattentäkten i Holmsveden utgörs av två uttagsbrunnar, en i jord och en i berg. Befintligt 

vattenskyddsområde är inte anpassat efter de två brunnarnas tillrinningsområde varför en 

revidering av området bedömts nödvändig. Enligt miljöbalken 7 kap 21 § får Länsstyrelsen 

eller Kommunen förklara ett område som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 

ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt och enligt 7 

kap 22 § meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter i 

området som behövs för att tillgodose syftet med området. 

Arbetet med revidering av Holmvedens vattenskyddsområde har genomförts under den tid då 

en ny vägledning från Havs- och vattenmyndighetens (HaV) har arbetats fram. Fram till att 

den nya vägledningen ”Vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområde” 

(HaV, rapport 2021:4) publicerades i februari 2021 gällde Naturvårdsverkets handbok 

”Handbok om vattenskyddsområde” (NV Rapport 2010:5). I HaVs nya vägledning finns 

inga detaljerade anvisningar för hur ett skyddsområde ska avgränsas, utan underlaget för 

avgränsningen ska redovisas i ansökan och riskbedömningen ska vara ett viktigt underlag. 

För att avgränsa det föreslagna vattenskyddsområdet för vattentäkten i Holmsveden har 

därför information från både HaVs vägledning samt Naturvårdsverkets handbok använts som 

underlag. En riskbedömning, som föregicks av en inventering av riskobjekt, har tagits fram. 

Sammantaget bedöms den nuvarande risknivån för Holmsvedens vattentäkt vara relativt låg 

och det förekommer inga riskobjekt som särskilt behöver beaktas vid utformningen av 

vattenskyddsområdet. Skyddsbehovet för Holmsvedens vattentäkt ligger till stor del i att en 

reservvattentäkt saknas, vilket ligger till grund för bedömningen att skyddsbehovet för 

vattentäkten är stort. Inventeringen av riskobjekt och genomförd riskbedömning har varit ett 

viktigt underlag vid framtagande av föreslagna föreskrifter.  

 

Arbetsgång och metodik för avgränsning av skyddsområdet 

Den arbetsgång som följts vid avgränsningen av Holmsvedens vattentäkt utgår från 

Naturvårdsverkets handbok för vattentäkter <100 m3/dygn (basnivån) och eftersom ansökan 

gäller brunnar både i jord och berg har en kombination av de rekommenderade metoderna 

för dessa typer av vattentäkter använts. Metodiken för avgränsningen har utgått från följande 

principer: 

• Topografisk avgränsning 

• In- och utströmningsområden 

• Sprickzoners läge och kartläggning av var sprickor går i dagen 

• Konvektiva transporttider i grundvattensystemet 

• Sårbarhetsbedömningar och - klassificeringar 

• Empiriska erfarenheter 

• Risker/riskacceptans 

Indelningen av skyddszoner för en grundvattentäkt baseras på vattnets uppehållstid. 

Uppehållstiden beräknas utifrån uttag och uppskattade hydrogeologiska egenskaper. För 

bergborrade brunnar skall hänsyn även tas till sprickor med förmodad inströmning av 
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grundvatten. Beräkningen ska dessutom göras under den årstid eller period som de mest 

ogynnsamma förhållandena råder. 

Den primära skyddszonen bör omfatta det område kring uttagsbrunnen där grundvattnet har 

en uppehållstid på 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. Den primära 

zonen skall även omfatta identifierade sprickor med förmodad inströmning av grundvatten 

som kan nå uttagsbrunnen inom 100 dygn. Om speciellt sårbara inströmningsområden finns 

utanför den uppehållstidsbaserade avgränsningen bör även dessa omfattas av den primära 

zonen. 

Den sekundära zonen ska skydda de delar av vattenskyddsområdet där risk finns att en 

förorening når uttagsbrunnen utan att ha brutits ner eller hunnit spädas ut till acceptabla 

nivåer. För jordbrunnar är ett minsta krav att den sekundära zonen omfattar ett så stort 

område så att uppehållstiden från zonens yttre gräns till vattentäktzonen är minst ett år. För 

bergborrade brunnar kan den sekundära zonen omfatta hela den del av vattenskyddsområdet 

som inte omfattas av den primära zonen. 

Om det finns områden inom vattenskyddsområdet som har betydelse för grundvattentäkten 

eller magasinet ur ett flergenerationsperspektiv kan detta ingå i en tertiär zon. För 

grundvattentäkter i berg kan områden med ytavrinning mot identifierade sprickor med 

förmodad inströmning till uttagsbrunnen inkluderas i en tertiär zon.  

Exempel för avgränsning av ovan nämnda zoner för vattentäkt i berg ges i figur 1. 

Den preliminärt föreslagna skyddsområdesavgränsningen för Holmsvedens vattentäkt och 

indelningen i skyddszoner följer anvisningarna och rekommendationerna i Naturvårdsverkets 

handbok. Uppskattningarna av uppehållstider har gjorts i enlighet med den metodik som 

redovisas i handbokens bilaga 6. 
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Figur 1. Exempel på avgränsning och zonindelning för vattentäkt i berg (Naturvårdsverket 

2010:5,) 
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Förslag till skyddsområdesavgränsning och indelning i skyddszoner 

Den yttre gränsen för det reviderade skyddsområdet, figur 2, har definierats utifrån 

topografiska vattendelare, en analys av områdets geologi med avseende på jordarter och 

sprickzoner i berg, samt grundvattnets uppehållstid. Viss anpassning har även gjorts till 

fastighetsgränser och befintliga vägar och stigar. Hela tillrinningsområdet för respektive 

brunn ingår i det förslagna vattenskyddsområdet, vilken del av tillrinningsområdena som är 

primär respektive sekundär zon framgår i texten nedan. De två tillrinningsområdena 

överlappar varandra till viss del.  

Primär zon, figur 2, avgränsas av det område i vilket grundvattnet som bildats i den 

sekundära zonen har en uppehållstid på 100 dygn. Detta område motsvaras av den radie för 

vilken vattnets transporttid till respektive uttagsbrunn, under normal dricksvattenproduktion, 

beräknats till 100 dygn. Beräkningarna har utförts med antaganden som ger viss marginal för 

ogynnsamma förhållanden. Övriga delen av området utgörs av sekundär zon, dvs området 

delas endast in i två zoner. Utöver primär och sekundär zon föreslås vattentäktszoner runt 

själva uttagsbrunnarna. Dessa zoner bör dock, av säkerhetsskäl, inte märkas ut på officiella 

kartor utan utgörs endast av ett fysiskt skydd genom att området runt uttagsbrunnarna 

stängslas in med en radie på 10–20 meter. Inom den sekundära zonen omfattas även radien 

som motsvarar en transporttid på 100 dygn vid maxproduktion, detta innebär ett bra skydd 

även vid stor vattenförbrukning under kortare perioder. 

Då uttagsbrunnarnas exakta lokalisering bedöms som känslig information återfinns 

kartmaterial i en av sökanden sekretessklassad bilaga. Det preliminära förslaget till 

skyddsområdesavgränsning och zonindelning redovisas i figur 2. I figur A1 Bilaga A visas 

skyddsområdesavgränsningen och zonindelningen tillsammans med uttagsbrunnarnas lägen. 

En mer detaljerad karta där radien för vattnets transporttid på 365 dygn till respektive brunn 

är inritad finns i figur A2 Bilaga A. I figur A2 återfinns också avgränsningen för det 

befintliga vattenskyddsområdet i Holmsveden då föreliggande ansökan avser en revidering 

av befintligt område. 
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Figur 2. Förslag till nytt vattenskyddsområde och avgränsning av primär zon. 
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Preliminärt förslag till skyddsföreskrifter 

Allmänt 

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad 

skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i två vattentäktzoner, en primär och en 

sekundär skyddszon.  

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet för 

grundvattentäkten Holmsveden. 

Definitioner 

Avfall: Föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för 

avfall om ämnet eller föremålet 

1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera 

ämnet eller föremålet, 

2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är 

normal i industriell praxis och 

3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt 

godtagbart och som inte strider mot lag eller annan förordning. 

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, 

vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa 

fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av begravningsplats.  

BDT-vatten: Bad-, disk- och tvättvatten. 

GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid skogsavverkning.  

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 

användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och 

därmed jämförliga förfaranden.  

Kemiskt bekämpningsmedel: Kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller 

motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller 

olägenhet på egendom. Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses 

1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, 

läkemedel eller foder och 

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. 

Materialtäkt: Uttag av berg, naturgrus och andra jordarter i kommersiellt syfte eller för 

husbehovsändamål. 
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Miljöfarlig verksamhet: Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 

byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. Användning av mark, 

byggnader, eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa 

eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, 

vattenområden eller grundvatten.  

Upplag: Område avsett för uppläggning av avfall, produkter och annat material. 

Uppställning av fordon och arbetsmaskin: Uppställning avser längre tid än en månad. 

Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel och slam.   

Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss 

omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig 

karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska 

betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. 

 

1 § Vattentäktszon  

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.  

2 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Primär skyddszon: 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym 

överstigande 50 liter kräver 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. 

Föreskriften omfattar inte drivmedel i ej uppställda fordon och arbetsmaskiner eller 

transporter genom skyddszonen. 

Sekundär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym 

överstigande 100 liter kräver tillstånd.  

Hantering av upp till 100 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på 

ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Föreskriften omfattar inte drivmedel i ej uppställda fordon och arbetsmaskiner eller 

transporter genom skyddszonen. 
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3 § Fordon 

Primär och sekundär skyddszon 

Tvätt av motordrivet fordon med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där 

tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

4 § Kemiska bekämpningsmedel  

Primär skyddszon  

Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  

All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  

Från förbud undantas hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa, enligt gällande lag eller författning. 

Övrig yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur kräver tillstånd.  

Sekundär skyddszon  

All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd, inklusive 

plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel samt yrkesmässig 

sanering av ohyra och skadedjur.  

Krav på tillstånd undantas för hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur som 

innebär olägenhet för människors hälsa, enligt gällande lag eller författning.  

5 § Växtnäring 

Primär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för den 

gödsel som djur själva tillför marken vid betesgång. 

Anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet och ändring av sådan anordning 

kräver tillstånd. 

Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Kravet på tillstånd gäller inte 

den gödsel som djur själva tillför marken vid betesgång. 

Anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet och ändring av sådan anordning 

kräver anmälan. 

6 § Upplag av timmer 

Primär skyddszon 

För upplag av timmer, bark, stubbar, flis och GROT (grenar och toppar) under längre tid än 3 

månader krävs tillstånd och upplag under längre tid än 12 månader är förbjudna.  

Förvaring av bränsleved för en- och tvåbostadsfastighet är tillåten. 
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Sekundär skyddszon 

För upplag av timmer, bark, stubbar, flis och GROT (grenar och toppar) under längre tid än 3 

månader krävs anmälan och upplag under längre tid än 12 månader är förbjudna.  

Upplag mindre än 500 kubikmeter fub (fast mått under bark) är tillåtna. 

Förvaring av bränsleved för en- och tvåbostadsfastighet är tillåten. 

7 § Markberedning och körskador  

 

Primär skyddszon  

Markberedning och terrängkörning i skogsbruket kräver anmälan. 

 

8 § Avledning av avloppsvatten 

Primär och sekundär skyddszon 

Utsläpp av avloppsvatten på eller i mark eller till ytvatten är förbjudna. 

Godkända befintliga avlopps- och BDT-anläggningar får dock användas i den omfattning de 

har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar, i befintligt 

skick eller efter förbättringar, inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 

Nya ledningar för avloppsvatten kräver tillstånd. 

9 § Hantering av avfall och snö 

Primär skyddszon 

Upplag av avfall är förbjudna. Upplag av snö från ytor utanför skyddszonen eller från 

trafikerade ytor inom skyddszonen är förbjudna. 

Trädgårdskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.  

Sekundär skyddszon 

Upplag av avfall kräver tillstånd. Upplag av snö från ytor utanför vattenskyddsområdet är 

förbjudna. 

Trädgårdskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten. 

10 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

Primär och sekundär skyddszon 

Nyetablering av materialtäkt är förbjuden, med undantag för husbehovstäkt av mindre än 100 

m3 som kräver anmälan.  

Större schaktningsarbete omfattande mer än 200 m3, sprängning av berg, pålning, spontning 

eller borrningar och liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd.  

11 § Energianläggningar och vattentäkter 

Primär skyddszon 

Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller 

grundvatten kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då 



Sida 11 av 17 

 

Söderhamn Nära AB    
Box 94  info@soderhamnnara.se Orgnr. 556439-6447  
826 22 Söderhamn  Tel 0270- 766 10  www.soderhamnnara.se 

dessa föreskrifter träder i kraft. Åtgärdande av befintlig anläggning kräver tillstånd, för att 

förebygga förorening av yt- och grundvatten. 

För borrning av ny vattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning krävs tillstånd.  

Sekundär skyddszon 

Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller 

grundvatten kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då 

dessa föreskrifter träder i kraft. Åtgärdande av befintlig anläggning kräver tillstånd, för att 

förebygga förorening av yt- och grundvatten. 

12 § Övrig miljöfarlig verksamhet 

Primär skyddszon 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller 

anmälningsskyldighet enligt gällande miljölagstiftning, som kan förorena grundvattnet är 

förbjuden.  

Övrig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort 

eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på 

annat sätt enligt miljöbalken. Förbudet avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen 

sker på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.   

Sekundär skyddszon 

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort eller 

lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat 

sätt enligt gällande miljölagstiftning. Förbudet avser inte normalt hushållsbehov, om 

hanteringen sker på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.   

 

13 § Väghållning 

Primär och sekundär skyddszon:  

Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt halkbekämpnings- 

eller dammbindningsmedel är förbjuden. 
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14 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Dessa föreskrifter ska gälla från den tidpunkt då vattenskyddsområdet inrättas. 

Skyddsföreskrifterna ska gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 

Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas 

av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter: 

Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år 

efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud 

inte bedrivas om inte annan tidpunkt för ikraftträdandet särskilt anges i föreskrifterna.  

Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas 

av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter: 

Utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett 

år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om 

den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller 

gjort en anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

15 § Allmänna bestämmelser 

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas till den nämnd som ska fullfölja kommunens 

tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har 

tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. 

(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken. 

Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan 

verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits. 

Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde 

finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser. 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga 

för driften av den vattentäkt för vilken vattenskyddsområdet inrättats. 
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Allmänna upplysningar (ingår ej i skyddsföreskrifterna) 

Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av 

vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild 

rätt till fastigheter i området.    

Anmälan enligt 9 kap miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap 

miljöbalken 

En anmälan enligt 9 kap miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. 

miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste tillstånds- eller 

anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har gjorts 

avseende samma förhållande enligt 9 kap miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 

9 kap. miljöbalken.    

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående 

anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 

2 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd 

mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, till den nämnd som ska 

fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

vattentäktens huvudman. 

Avfall och snö 

För kompostering av matavfall krävs anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor enligt 

45§ avfallsförordningen (SFS 2011:927). 

Uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet (i enlighet med 9 kap 1§ 

miljöbalken). 

Avloppsvatten 

13–15§§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver att 

tillstånd krävs av kommunens nämnd för miljöfrågor för inrättande av avloppsanordning som 

en eller flera vattentoaletter är anslutna till. Anmälan krävs för inrättande av andra typer av 

avloppsanordningar. Enligt 12§ samma förordning är det förbjudet att i vattenområde släppa 

ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått 

längre rening än slamavskiljning. Vattenområde är till exempel sjöar, vattendrag, diken och 

kärr. Utsläpp av avloppsvatten omfattas dessutom av 9 kap 7§ MB: ”Avloppsvatten skall 

avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa 

eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller 

andra inrättningar utföras.” 

Beredskapsplan 

En beredskapsplan för dricksvattenproduktionen vid akut föroreningsrisk, inkluderande 

avstängning av pumpar, tekniska åtgärder, larmlista och information till abonnenter, ska 

upprättas av vattentäktens huvudman senast två efter att dessa föreskrifter har fastställts. 
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Dispens 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade 

föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen ska samråda med vattentäktens 

huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband med en sådan 

prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att 

undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § 

miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

Energianläggningar 

Enligt 17§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 

anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor för installation av anläggning för utvinning 

av värmeenergi ur berg, mark och vatten. Enligt Söderhamns kommuns lokala föreskrifter 

för att skydda hälsa och miljön (fastställda av kommunfullmäktige 24/11 2014) råder 

tillståndsplikt för värmepumpar inom kommunala vattenskyddsområden (§7). 

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 inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i 

anspråk.  

Hantering av brandfarliga vätskor 

För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 

2017:5) iakttas. Föreskrifterna gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller 

spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar 

och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde 

gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller 

spillolja. Cisterner och rör- och slangledningar med större volym än 250 liter måste ha 

sekundärt skydd, men enligt de nya föreskrifterna är all hantering i primär och 

sekundär zon förbjuden utan sekundärt skydd. Hantering definieras enligt miljöbalken 

14 kap 2 §. 

För befintliga cisterner ska sekundära skydd vara installerade senast 2022. Cisterner 

ska besiktigas enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

(MSBFS 2018:3). Detta ska ske vart 6:e eller 12:e år beroende på typ av cistern. 

Ansvaret för att besiktning sker ligger på ägaren, besiktningsprotokollet ska kunna 

uppvisas efter anmodan från tillsynsmyndigheten.   

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till 

hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBSF 2013:3) får man för 

hushållsbehov endast förvara upp till 100 liter brandfarlig vätska med flampunkt högst 

60°C, 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt mellan 60°C och 100°C, 100 liter 

brandfarliga aerosoler, 60 liter gasol eller 10 liter andra brandfarliga gaser utan 

tillstånd. Vid yrkesmässig icke publik verksamhet utomhus är mängderna 3000 liter 
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brandfarlig vätska (<60°C), 50 000 liter brandfarlig vätska (60–100°C), 3000 liter 

brandfarliga aerosoler och 1000 liter brandfarliga gaser.  

Hantering av växtnäringsämnen 

Utöver angivna föreskrifter så gäller Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62 samt SJVFS 2015:21) samt 

förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket.  

Hänsynsregler 

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bland annat 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 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 och miljön. Detta innebär att om 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 tillräcklig kunskap 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. 

Information och upplysning 

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna. 

Miljöfarlig verksamhet 

För nu gällande miljölagstiftning hänvisas till Kap 9 Miljöbalken. Förordningen (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Miljöprövningsförordning 

(2013:251) redogör för vad som definieras som miljöfarlig verksamhet och vilka krav som 

ställs. 

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. 

Påföljd 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a § 

miljöbalken. 

  



Sida 16 av 17 

 

Söderhamn Nära AB    
Box 94  info@soderhamnnara.se Orgnr. 556439-6447  
826 22 Söderhamn  Tel 0270- 766 10  www.soderhamnnara.se 

Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel 

För undantag från förbud på grund av hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och 

skadedjur hänvisas till nu gällande författning SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, under förutsättning att kommunens nämnd för miljöfrågor snarast underrättas 

om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.  

I övrigt gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig 

hantering av växtskyddsmedel.  

Terrängkörning 

Enligt terrängkörningslagen (1975:1313) är terrängkörning för annat ändamål än skogsbruk 

eller jordbruk förbjuden på barmark. På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, vars 

medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter, är körning i terräng med motordrivet fordon 

som huvudregel förbjuden. Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 

skogsvårdslagen (SKSFS 1993:2) skall skador till följd av skogsbruksåtgärder undvikas eller 

begränsas på mark och i vatten. Vidare sägs i de allmänna råden till samma bestämmelse att 

maskiner bör användas så att skador på mark och vatten begränsas.  

Tillstånd och dispens 

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §  

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Tillsyn 

Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet för Holmvedens 

vattenskyddsområde. 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i 

länet. Ingen rekommendation finns för någon väg inom skyddsområdet. 

Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

Husbehovsuttag definieras i detta sammanhang som det totala uttaget av material upp till 

100m3, även om det görs under flera år. Enligt Naturvårdsverket (Handbok 2003:1 Prövning 

av täkter, Handbok med allmänna råd. April 2003) anses täkter med 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. I handboken (2003:1) anger Naturvårdsverket att i 

särskilt skyddsvärda områden får tillståndsplikten för uttag av naturgrus eller morän sättas 

redan vid uttag av 100 m3. Söderhamns kommun gör bedömningen att denna gräns är en 

rimlig gräns för förbudet mot hushållsuttag av sand, grus och morän. 

  



Sida 17 av 17 

 

Söderhamn Nära AB    
Box 94  info@soderhamnnara.se Orgnr. 556439-6447  
826 22 Söderhamn  Tel 0270- 766 10  www.soderhamnnara.se 

Upplag av timmer 

Enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 

Miljöprövningsförordning (2013:251) är lagring över 2000 m3 fub anmälningspliktig 

verksamhet 

I övrigt gäller Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SFS 

1979:429). 

Uppsättning av skyltar och stängsel: Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt 

dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan 

träffas på frivillig väg kan länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för 

ovannämnda ändamål (enligt 7 kap 22 § miljöbalken). För uppsättning av skyltar för 

utmärkning av vattenskyddsområde inom vägområde krävs enligt 43 § väglagen (1971:948) 

tillstånd från väghållningsmyndigheten. Inom 50 m från vägområde krävs, enligt väglagen 

46 §, tillstånd från länsstyrelsen. 

Övrig lagstiftning 

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

prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett 

flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.  


