Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde
Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den
övergripande tanken vid framtagandet har varit att grundvattnet är en av våra viktigaste
naturtillgångar både nu och i framtiden.
Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår för att
vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning.
När det står hantering i föreskrifterna är betydelsen densamma som i 14 kap. 4 § miljöbalken d v s
en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning,
förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
De angivna skyddsföreskrifterna föreslås gälla inom vattenskyddsområdet och gäller utöver
gällande lagstiftning. Vattenskyddet regleras också till stor del genom bl a miljöbalken.
Vattenskyddsområdet föreslås ha den omfattning som framgår av karta i bilaga 1 och är indelat i
vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. I de fall
skyddszonsgränsen på kartan sammanfaller med väg, skall vägområdet anses ligga inom
skyddszonen med högst skyddsklass.
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1 § DEFINITIONER AV BEGREPP
Se bilaga X.
2 § VATTENTÄKTSZON
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat
alternativt ska brunnar ha låsbar överbyggnad.
3 § PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON
a) Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen
I primär och sekundär skyddszon får annan hantering än transport av för grundvattnet skadliga
ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250
liter inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
Hantering av olja och drivmedel för försörjning av bostads- och jordbruksändamål innefattas inte av
kravet, men för ny hantering krävs tillstånd.
Vid nyanläggning av förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande skall dessa vara
utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga
ner i marken.
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 motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryckstvätt eller
tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan tränga ner i marken är förbjudet.
I primär skyddszon får nyanläggning av cistern för olja och liknande under mark inte genomföras.
b) Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor, grönytor och liknande
I primär och sekundär skyddszon får lagring av ensilage som kan avge pressvatten inte
förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.
I primär skyddszon får bekämpningsmedel inte användas. Likaså får inte flytgödsel och slam från
reningsverk spridas.
I sekundär skyddszon får yrkesmässig hantering, med undantag för transport, av handelsgödsel,
stallgödsel, kemiska bekämpningsmedel och andra organiska gödselmedel inte förekomma utan
tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Slam från reningsverk får inte spridas
utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

c) Skogsbruk
I primär och sekundär skyddszon får annan yrkesmässig hantering än transport av gödsel och
kemiska bekämpningsmedel inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i
kommunen.
I primär skyddszon får permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer, massor innehållande
växtrester och liknande inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i
kommunen. Tillfälliga upplag som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning får inte
förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Bevattning av upplag är
förbjudet. Mindre vedupplag för eget bruk i småhus under en säsong omfattas inte av detta krav.
I sekundär skyddszon måste upplag längre än från en avverkningssäsong av bark, flis, spån,
timmer, schaktmassor innehållande växtrester och liknande vara försedda med tak eller annan
likvärdig täckning, annars krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. För
tillfälliga upplag i samband med avverkning fordras inte tillstånd. Mindre vedupplag för eget bruk i
småhus under en säsong omfattas inte av detta krav.
d) Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall
I primär skyddszon får nya avlopp med utsläpp i mark och vatten inte anläggas.
I primär och sekundär skyddszon får nyanläggning för infiltration eller utsläpp av spillvatten från
hushåll eller annat avloppsvatten inte ske i mark, diken eller vattenområde utan tillstånd av miljöoch hälsoskyddsnämnden i kommunen. Redan befintliga anläggningar som inte har beviljats
tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom ett år från
föreskrifternas ikraftträdande.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta och ska löpande läggas om eller renoveras.
För infiltrationsanläggningar och liknande ska det löpande utföras ett behovsanpassat underhållsoch reparationsarbete.
Det får inte förekomma förvaring eller deponering av verksamhetsavfall eller förorenade massor
med undantag för tillfällig förvaring av avfall som uppkommer inom verksamheten. Allt
verksamhetsavfall skall förvaras i täta och täckta kärl.
e) Väghållning
I primär och sekundär skyddszon får annan hantering än transport och användning av asfalt, och
oljegrus för normalt underhåll av vägar inte förekomma.
Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av
vägar.

I primär skyddszon krävs tillstånd för användning av vägsalt från miljö- och hälsoskyddsnämnden
i kommunen.
I sekundär skyddszon får vägsalt endast användas före prognostiserad halka eller vid halka.
Nyanläggning av allmän väg skall där så behövs förses med de skyddsanordningar som behövs för
vattenskyddet.
f) Uppläggning av snö
I primär skyddszon är upplag av snö förbjudet som härrör från trafikerade ytor utanför den
primära zonen.
I sekundär skyddszon är upplag av snö förbjudet som härrör från trafikerade ytor utanför den
sekundära zonen.
g) Materialtäkt och schaktningsarbeten
I primär och sekundär skyddszon får sand- och grustäkt eller annan täktverksamhet inte
förekomma. Husbehovstäkt får inte heller förekomma.
I primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen
i samband med schaktningsarbete vid vägbyggen eller annat större byggande. För mindre planerade
arbeten krävs anmälan. Då schaktning eller grävning krävs vid akut behov för att utföra reparationer
på befintlig infrastruktur skall en anmälan lämnas i direkt anslutning till avslutat arbete.
Vid akuta reparationer på befintlig infrastruktur som medför schaktning eller grävning skall
anmälan lämnas in följande vardag.
För pålning, spontning och underjordsarbete krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i
kommunen.
h) Miljöfarlig verksamhet
I primär skyddszon får miljöfarlig verksamhet inte etableras utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden i kommunen
I sekundär skyddszon får miljöfarlig verksamhet inte etableras som innebär risk för förorening av
mark eller grundvatten.
i) Energianläggningar
I primär och sekundär skyddszon får nyanläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla
ur mark eller grundvatten inte utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i
kommunen. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts ska anmälas
till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen inom ett år efter föreskrifternas ikraftträdande.

Nyanläggning ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och certifierade.
j) Genomgående transport av farligt gods
I primär och sekundär skyddszon får genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de
som rekommenderas av Länsstyrelsen inte får förekomma utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden i kommunen. Olyckor med farligt gods ska omedelbart rapporteras till SOS
telefonnummer 112 och till miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstads kommun.
k) Brunnar
I primär och sekundär skyddszon får anläggning av dricksvattenbrunnar inte ske utan anmälan
till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Nyanläggning ska utföras av borrentreprenörer
som är utbildade och certifierade.

4 § TERTIÄR SKYDDSZON
a) Materialtäkt och schaktningsarbeten
Nyetablering eller utökning av täktverksamhet får inte förekomma.
För husbehovstäkt krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.
Schaktning får inte ske till större djup än 1 meter över grundvattenytan. Schaktningsarbeten vid
vägbyggen eller annat större byggande får inte utföras utan tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden i kommunen. För mindre arbeten krävs anmälan. Schaktning eller grävning
vid akut behov för att utföra reparationer på befintlig infrastruktur är undantagen.
Återfyllnad med för grundvattnet skadliga massor är förbjuden.
b) Energianläggningar
Nyanläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten får inte
utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Befintliga anläggningar
som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts ska anmälas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden i kommunen inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.
Nyanläggning ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och certifierade.
c) Brunnar
Anläggande av brunn för vattenuttag får inte ske utan anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden i
kommunen. Nyanläggning av brunn ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och
certifierade.

5 § SKYLTNING
Vattentäktens huvudman ansvarar för uppsättning och underhåll av skyltar som utmärker
vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.
På platser där risken för förorening är särskilt stor t ex vid en grustäkt eller vägkorsning ska skyltar
finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet
skadliga ämnen (se 3a §) hanteras ska det också finnas skyltar. Dessa ska vid behov tillhandahållas
av vattentäktens huvudman.
6 § ANMÄLNINGSPLIKT
Den som äger eller nyttjar en fastighet inom skyddsområdet ska genast anmäla spill, läckage och
andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till
räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen.
7 § DISPENS
Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen meddela dispens från
föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.
§ 8 TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF
Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl.
författningar.
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i
taxa som antagits av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. Bestämmelser om straff finns i
miljöbalken.
DEFINITIONER AV BEGREPP
Se § 1.
INFORMATION OM ANDRA BESTÄMMELSER AVSEENDE VERKSAMHETER SOM
REGLERAS I FÖRESKRIFTERNA
Regler om hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor m.m. finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, Sprängämnesinspektionens föreskrifter
(SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor och i Förordning (SFS 1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor.
Regler om hantering av kemiska och biotekniska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel m.m.
finns i 14 kap. miljöbalken om kemiska produkter och biotekniska organismer, Statens

naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel,
Förordning (SFS 1998:947) om bekämpningsmedel, Förordning (SFS 2000:338) om
biocidprodukter och i Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS
1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS
(2000:7).
Regler om Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling m.m. finns i Förordning (1998:915)
om miljöhänsyn i jordbruket, Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
i Avfallsförordningen (2011:927).
Regler om infiltrationsanläggningar av hushållsspillvatten m.m. finns i Förordning (SFS 1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS allmänna råd 2006:7) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.
Regler om deponi och avfall m.m. finns i Avfallsförordningen (2001:1063) och i Förordning
(1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Regler om täktverksamhet m.m. finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251) och i Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Regler om anmälningsplikt istället för tillståndsplikt finns i Förordning (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.
Regler om berg- och jordanläggningar m.m. finns i Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Regler för transport av för grundvatten skadliga ämnen m.m. finns i Avfallsförordningen (2011:927,
26-33 §) och i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

d) ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
I 2 kap. miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 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 skall verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att
utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten
eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta
de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt
som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman
senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 2 kap. 1 och 5 §§ lagen
om skydd mot olyckor och av 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor. Anmälan skall göras
till SOS på telefonnummer 112 och till miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen.
Uppsättning av skyltar, stängsel
Före uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde bör väghållningsmyndighet
kontaktas. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och
brukare inom skyddsområdet om föreskrifterna.
Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen har delegerats till kommunens miljö- och byggnadsnämnd
enligt beslut XXXX-XX-XX (Länsstyrelsens diarienummer XXX-XXXXX-XX).
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som
utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iaktta vad
som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gäller
detta beslut omedelbart, även om det överklagas.

