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Vattenskyddsområde Brunne 

Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar  

INLEDNING 

Detta dokument redovisar föreslagna föreskrifter för Brunne grundvattentäkt vilka anger 

förutsättningar för verksamheter och aktiviteter inom Brunne vattenskyddsområde. Nedan 

anges även motiv till respektive skyddsföreskrift. Föreskrifterna 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). Vidare har Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 och 

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden 2010:5 använts som utgångspunkt för 

innehållet i föreskrifterna. I de fall det har varit motiverat har ändringar gjorts i restriktionsnivån 

jämfört med de allmänna råden. I vissa fall har ytterligare begränsningar utöver de allmänna 

råden lagts till för att föreskrifterna ska inrymma alla aktuella risker inom skyddsområdet. 

Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§, 30§ i miljöbalken.  

 

Förutsättningarna som typ av marklager, förekomst av sprickzoner och grundvatten i Brunne 

samhälle ger medför bla att sårbarheten för infiltration av föroreningar har bedömts vara 

måttlig till hög i enlighet med Naturvårdsverkets rapport nr 4825- ”Bedömning av grundvattnets 

sårbarhet- utvecklingsmöjligheter, 1998”. Med anledning av dessa förutsättningar måste 

användandet av potentiellt hälsoskadliga produkter/ämnen begränsas. En förorening som når 

marklagren i egen fas alternativt ämnen som sprids i vattenfas till grundvattnet riskerar att 

utifrån sina toxiska egenskaper för människa och miljö medföra en betydande påverkan på 

Brunne vattentäkt under en lång tid framöver. 

 

När det i dessa skyddsföreskrifter anges krav på tillstånd prövas frågan av den kommunala 

nämnd som hanterar miljöfrågor om inte annat anges. 

 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från denna föreskrift. 

 

Brunne vattenskyddsområde är indelat i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon. Se 

bilaga 3 för förklaring av zonerna. 

 

Bilaga 1: Karta över vattenskyddsområdet 

Här visas vattenskyddsområdets indelning och dess utbredning i plan. 

Bilaga 2: Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna 

Här beskrivs skyddsföreskrifternas mål och syfte, miljöbalkens allmänna hänsynsregler och 

övriga upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna.  
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Bilaga 3: Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Här anges kortfattat vilka kriterier som ligger till grund för indelningen av vattenskyddsområdet 

i olika zoner. 

Bilaga 4: Definitioner av begrepp 

Här finns definitioner av olika begrepp som används i skyddsföreskrifterna. 

Bilaga 5: Generella bestämmelser och information 

Här anges exempel på hänvisningar och referat av annan lagstiftning och förordningar som 

gäller generellt. Dessa restriktioner gäller antingen överallt eller aktiveras av annan lagstiftning 

då ett vattenskyddsområde inrättas och kan därmed inte anses vara orsakade av 

skyddsföreskrifterna för ett specifikt vattenskyddsområde. Under rubriken återfinns även 

allmänna rekommendationer och anvisningar för verksamheter inom skyddsområdet som 

anses vara speciellt viktig. Sammanställningen är inte fullständig; det kan finnas eller kan 

komma att finnas ytterligare regleringar.  

 



2012-03-xx 

3  

§ 1  VATTENTÄKTSZON 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  

Motiv: Till följd av vattentäktens stora känslighet får ej någon annan verksamhet bedrivas. 

§ 2  PETROLEUMPRODUKTER 

Hantering av petroleumprodukter och uppställning av fordon innebär en risk för spill och 

läckage vilket kan förorena grundvattnet och därmed skada vattentäkten. Petroleumkolväten i 

vattnet medför förutom en smak- och luktförsämring, redan vid mycket låga halter, även risker 

för hälsa.  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Etablering av verksamhet i vilken 

förekommer hantering av 

petroleumprodukter är förbjuden. 

Hantering av petroleumprodukter i 

befintlig verksamhet kräver tillstånd. 

Med undantag av transport är övrig 

hantering av mer än 250 liter 

petroleumprodukter förbjuden. 

Drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och 

liknande är undantaget förbudet att 

hantera petroleumprodukter.               

Med undantag av transport får hantering av 

mer än 250 liter petroleumprodukter endast 

ske efter tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

Att hantera drivmedel i fordon, 

arbetsmaskiner och liknande kräver ej 

tillstånd.  

 

Motiv:  

I Allmänna Råden NFS 2003:16 punkt 3 anges att hantering av petroleumprodukter 

inte får förekomma i primär zon. För att möjliggöra mackens fortsatta verksamhet 

föreslås här en avvikelse från de allmänna råden. Genom tillståndsförfarande säkras 

möjligheten att förelägga och kontrollera att hanteringen sker på ett för vattentäkten 

säkert sätt.  

Mängden, 250 liter, har bedömts vara rimlig för att medge viss hantering av 

petroleumprodukter för hushållsändamål. Större mängder bedöms medföra alltför 

stora risker för vattentäkten vid spill eller läckage.  

b) För olja med syfte att försörja bostads- 

och jordbruksfastigheter, erfordras 

särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten 

för all hantering. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv:  

Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att 

hanteringen sker på ett miljösäkert sätt. Föreskriften är relevant med avseende på 

förekommande fastigheter med oljeeldning. Om eldningsolja når vattentäkten kan det 

medföra en försämring av vattenkvalitet för lång tid framöver. 
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c) Uppställning överstigande 6 månader 

av personbilar, arbetsfordon, 

arbetsmaskiner och tunga fordon får ej 

ske utan tillstånd av 

tillsynsmyndigheten.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv:  

Denna typ av fordon finns idag uppställda på fastigheter inom föreslagen primär 

skyddszon.  

Tidsrymden är anpassad till vad som bedöms motsvara en vinteravställning vilket 

bedöms vara praktiskt med avseende på hur vissa typer av fordon kan tänkas 

användas. Tidsrymden måste dock begränsas med anledning av ökad risk för läckage 

till följd av sönderrostning, sönderfrysning mm.   

 

§ 3 BEKÄMPNINGSMEDEL 
Hantering av bekämpningsmedel innebär en risk för spridning till grundvattnet och kan därmed 

skada vattentäkten. Bekämpningsmedel i vattnet medför redan vid mycket låga halter risker för 

hälsa och denna typ av ämnen har lång nedbrytningstid vilket därmed kan innebära en skada 

för lång tid framöver. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

a) Annan hantering än transport av 

kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden, undantaget enstaka 

punktbekämpning. 

Annan hantering än transport av kemiska 

bekämpningsmedel får ej ske utan 

tillstånd av tillsynsmyndigheten, 

undantaget enstaka punktbekämpning. 

Motiv: 

Enligt förutsättningar angivna i inledning och text ovan. Genom tillståndsförfarande 

säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att hanteringen sker på ett för 

vattentäkten säkert sätt. 
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§ 4 JORD- OCH SKOGSBRUK 

Inom föreslaget skyddsområde finns en betydande del jordbruksmark. Aktivt jordbruk kan 

medföra negativ inverkan på vattenkvaliteten vid användande av gödselmedel, 

bekämpningsmedel och andra typer av kemikalier. Även felaktig gödsel- och ensilageförvaring 

kan innebära negativ påverkan på vattenkvaliteten genom urlakning och spridning av exv. 

växtnäringsämnen.   

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Upplag av bark, timmer, flis eller spån 

är förbjudet. Undantaget tillfälliga upplag 

med lagring i högst tre månader av det 

som har producerats i zonen. Upplag av 

ved eller andra träbaserade produkter för 

uppvärmning av en- eller 

tvåfamiljsfastighet är undantagna från 

reglering.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Bark, flis och spån innehåller ämnen som kan förorena vattentäkten om de når dit. 

Detta får inte ske. Föreskriften är relevant då det inom Brunne vattenskyddsområde 

finns områden där sådant upplag skulle kunna anordnas. 

b) Lagring och spridning av slam eller urin 

från reningsanläggning är förbjuden. 

Lagring och spridning av slam eller urin 

från reningsanläggning får ej ske utan 

tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Motiv: 

Genom förbud och tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och 

kontrollera att hanteringen sker på ett för vattentäkten säkert sätt. Föreskriften är 

relevant med avseende på det aktuella markområdets nyttjande.  

c) Yrkesmässig spridning av 

handelsgödsel eller naturgödsel får ej ske 

utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

 Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att 

hanteringen sker på ett för vattentäkten säkert sätt. Föreskriften är relevant med 

avseende på det aktuella markområdets nyttjande. 

d) Lagring av naturgödsel får ej ske utan 

tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

 

Lagring av naturgödsel från mer än två 

djurenheter får ej ske utan tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

Motiv: 

Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att 

hanteringen sker på ett för vattentäkten säkert sätt.  

Föreskriften är relevant då djurhållning förekommer inom föreslaget skyddsområde.  

Mängden, två djurenheter, har bedömts vara rimlig då lagring av naturgödsel från viss 

djurhållning kan förekomma utan att det riskerar att medföra någon påverkan på 

vattentäktens kvalitet. 
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e) Lagring av ensilage, som kan avge 

pressaft, får ej ske utan tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att 

hanteringen sker på ett för vattentäkten säkert sätt. Föreskriften är relevant med 

avseende på det aktuella markområdets nyttjande.  

f) Jord- eller vattenslagning av med 

bekämpningsmedel behandlade plantor, 

får ej ske utan tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att 

hanteringen sker på ett för vattentäkten säkert sätt. Föreskriften är relevant med 

avseende på det aktuella markområdets nyttjande. Risken kan vara aktuell exv. vid 

plantering efter skogsavverkning. 
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§ 5 AVLOPP 
Hushållsspillvatten kan innehålla bakterier och ämnen som kan förorena vattentäkten om de 

når dit. Varje etablering av infiltrationsanläggning medför en ökad risk för vattentäkten. 

Föreskriften är relevant då det inom Brunne vattenskyddsområde kan finnas intresse för 

nyetablering av egna anläggningar. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Nyetablering av infiltrationsanläggning 

för hushållsspillvatten är förbjuden. 

 

Nyetablering av infiltrationsanläggning för 

hushållsspillvatten får ej ske utan 

tillstånd enligt miljöbalken. 

Motiv: 

Enligt förutsättningar angivna i inledning och text ovan. Genom tillståndsförfarande vid 

nyetablering i sekundära skyddszonen säkras möjligheten att förelägga och 

kontrollera att hanteringen sker på ett för miljön i allmänhet och vattentäkten säkert 

sätt. 

 

§ 6 UPPLAG OCH DEPONIER 

Ämnen som lakas ur ett upplag eller en deponi kan spridas till grundvattnet. Dessa ämnen tex 

tungmetaller kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Når de vattentäkten kan de 

medföra en negativ påverkan under en lång tid framöver. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Upplag och deponering av avfall, 

förorenade massor eller massor med 

okänd miljöstatus är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus kan vara källor till 

urlakning av miljöfarliga eller hälsoskadliga ämnen som sprids till grundvattnet. Om de 

når vattentäkten får det negativa följder. Föreskriften är relevant då det i Brunne 

vattenskyddsområde finns områden där sådant upplag skulle kunna anordnas eller 

deponering skulle kunna ske.  

b) Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 

är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Asfalt, oljegrus och vägsalt innehåller ämnen som kan förorena vattentäkten om de 

når dit. Detta får inte ske. Föreskriften är relevant då det i Brunne 

vattenskyddsområde finns områden där sådant upplag skulle kunna anordnas. 
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c) Upplag av snö med ursprung från 

trafikerade ytor utanför den primära 

skyddszonen är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från 

trafikerade ytor utanför den sekundära 

skyddszonen är förbjudet. 

Motiv: 

Snö med ursprung från trafikerade ytor kan innehålla tungmetaller, 

förbränningsprodukter mm som riskerar att spridas till grundvattnet. Om det når 

vattentäkten får det negativa följder. Föreskriften är relevant då det i Brunne 

vattenskyddsområde finns områden där sådant upplag skulle kunna anordnas. 

 

§ 7 VÄGHÅLLNING O TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

Väghållning kan medföra att ämnen som är farliga för människors hälsa eller miljön sprids till 

grundvattnet och hamnar i vattentäkten. Likaså kan innehållet vid transporter av farligt gods 

vara mycket skadligt om det når vattentäkten. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) För spridning av vägsalt och 

dammbindningsmedel krävs tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel kan med stor sannolikhet ske inom 

vattenskyddszonerna i Brunne. Om salt eller medel når vattentäkten kan det medföra 

en försämring i vattenkvalitet för lång tid framöver Genom tillståndsförfarande säkras 

möjligheten att förelägga och kontrollera att hanteringen sker på ett för vattentäkten 

säkert sätt. 

b) Genomgående transport av farligt 

gods, på ej anvisade transportleder, är 

förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Då den största vägen (väg 718) som går genom Brunne inte är förbjuden för transport 

av farligt gods behövs denna föreskrift. Det är troligt att sådan transport kan ske, med 

följd att det föreligger en stor risk vid ett eventuellt läckage. 

Avsikten med föreskriften är att denna typ av transporter inte ska få ske på annat än 

anvisade transportleder, såvida inte målet för transporten ligger inom 

vattenskyddsområdet. 
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§ 8 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN 

Täktverksamhet och andra markarbeten medför en ökad sårbarhet då avståndet till 

grundvattenytan minskar och skyddande vegetationsskikt avlägsnas. Detta kan förändra 

förutsättningarna för transport av ämnen i marken på ett för vattentäkten negativt sätt. Det 

finns även risk för spill och läckage från arbetsfordon och verksamheten i allmänhet. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Etablering av verksamhet för 

materialtäkt är förbjudet. 

 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

 

Motiv: 

Inom vattenskyddsområdet i Brunne skulle etablering av verksamhet för materialtäkt 

kunna ske med risk för förändrade och därmed okända förutsättningar för transport av 

ämnen i marken till vattentäkten.  

b) Borrning i jord eller berg samt pålning 

eller spontning kräver tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Undantaget är 

arbeten som gäller den allmänna 

vattenförsörjningen. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

 

Motiv: 

Inom vattenskyddsområdet i Brunne skulle borrning i jord eller berg samt pålning eller 

spontning kunna ske med risk för förändrade och därmed okända förutsättningar för 

transport av ämnen i marken till vattentäkten. Genom tillståndsförfarande säkras 

möjligheten att förelägga och kontrollera att arbetet sker på ett för vattentäkten säkert 

sätt. 

c) Maskinella grävnings- eller 

schaktningsarbeten, där storleken på 

arbetet överstiger 150 m², kräver tillstånd 

från tillsynsmyndigheten. Undantaget är 

arbeten som gäller den allmänna 

vattenförsörjningen. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Grävnings- eller schaktningsarbeten kan förändra marken och förutsättningarna för 

transport i marken. Inom vattenskyddsområdet i Brunne skulle sådana markarbeten 

kunna ske med risk för en ökad och snabbare transport av farliga ämnen till 

vattentäkten. Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga och 

kontrollera att arbetet sker på ett för vattentäkten säkert sätt. 

d) För husbehovstäkt krävs tillstånd av 

tillsynsmyndigheten, vilket i detta fall är 

länsstyrelsen. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Inom vattenskyddsområdet i Brunne skulle etablering av husbehovstäkt kunna ske 

med risk för förändrade och därmed okända förutsättningar för transport av ämnen i 

marken till vattentäkten. Genom tillståndsförfarande säkras möjligheten att förelägga 

och kontrollera att hanteringen sker på ett för vattentäkten säkert sätt. 



2012-03-xx 

10  

§ 9 ENERGIANLÄGGNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR 

FÖR UTVINNING AV VATTEN 

Borrning i jord- och berglager kan medföra att snabba transportvägar bildas för föroreningar att 

nå vattentäkten. Det finns även risk för spill och läckage från arbetsfordon och risk för spill av 

köldmedel vid anläggningsarbete. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Ny anläggning för lagring av och 

utvinning av värmeenergi eller kyla från 

berg och mark är förbjuden. 

Ny anläggning för lagring av och utvinning 

av värmeenergi eller kyla från berg, mark 

och vatten får ej utföras utan tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

Motiv: 

I Brunne vattenskyddsområde är det troligt att anläggningar av dessa slag uppförs. 

Om anläggningen ligger i närheten av en sprickzon och denna sprickzon har 

hydraulisk förbindelse med uttaget för vattentäkten finns risk för att täkten snabbt kan 

förorenas.  

b) Ny anläggning för uttag av vatten från 

berg och mark är förbjuden. Undantaget 

är ny anläggning för allmän 

vattenverksamhet. 

Ny anläggning för uttag av vatten från 

berg och mark får ej utföras utan tillstånd 

av tillsynsmyndigheten. Undantaget är ny 

anläggning för allmän vattenverksamhet. 

Motiv: 

I Brunne vattenskyddsområde är det troligt att anläggningar av dessa slag kan 

uppföras. Om anläggningen ligger i närheten av en sprickzon och denna sprickzon har 

hydraulisk förbindelse med uttaget för vattentäkten finns risk för att täkten snabbt kan 

förorenas.  

 

§ 10  ÖVRIG VERKSAMHET 

För att säkerställa att gott skydd uppnås för vattentäkterna i Brunne regleras här verksamheter 

och hantering som inte ryms inom någon av föregående paragrafer.  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Etablering av sådan miljöfarlig 

verksamhet som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten är 

förbjuden. 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som 

är anmälningspliktig enligt lag eller 

förordning får ej ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet är 

här länsstyrelsen. Föreskrift om 

täktverksamhet återfinns i § 8. 

Motiv: 

Det finns en risk för att etablering av miljöfarlig verksamhet sker inom Brunne 

vattenskyddsområde. För etablering inom sekundära skyddszonen behöver det 

säkerställas att hanteringen sker på ett sådant sätt att denna verksamhet inte påverkar 

vattentäkten negativt. 
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b) Hantering av större mängder än för 

normalt hushållsbehov, av för grund- eller 

ytvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 

ske utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Motiv: 

Det finns en risk att hantering av ovan nämnda medel och produkter kan medföra att 

de (genom spill och läckage) når grundvattnet, som i sin tur kan stå i förbindelse med 

(uttaget vid) vattentäkten. Detta kan då utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. 

Sådan hantering är inte osannolik att den sker i Brunne, inom vattenskyddsområdet. 

 


