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Bolmen vattenskyddsområde 

Primär skyddszon A i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att säkra ett effektivt närskydd 

för vattentäkten. Primär skyddszon A föreslås utgöras av allt ytvatten nedströms inloppet till 

kanalerna strax norr om Oshult samt en buffertzon runt dessa vatten.  

Primär skyddszon B i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att skapa rådrum och hinna 

upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka. Primär skyddszon B utgörs av 

alla sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) inom 12 timmars rinntid till 

råvattenintaget samt en buffertzon runt dessa vatten.  

Sekundär skyddszon i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att en hög vattenkvalitet 

bibehålls eller att vattenkvaliteten förbättras. Den sekundära skyddszonen utgörs av alla 

sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) mellan 12 och 24 timmars rinntid till 

råvattenintaget samt en buffertzon runt dessa vatten. 

Tertiär skyddszon i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att öka vattenskyddet i ett långt 

tidsperspektiv. Den tertiära skyddszonen föreslås utgöras av de delar av tillrinningsområdet som 

avrinner till ytvatten varifrån det är upp till 24 timmars rinntid till råvattenintaget. 
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Förslag till skyddsföreskrifter 

Primär skyddszon A 

Inom primär skyddszon A gäller samma föreskrifter som i primär skyddszon B, dock med 

följande tillägg eller skärpning av restriktionsnivå: 

1  § Djur 

 Primär skyddszon A 

a Hållning av betesdjur är förbjuden.  

2  § Motortrafik 

 Primär skyddszon A 

a Framdrift av fordon på sjö med hjälp av förbränningsmotor är förbjuden. 

3 § Fordonstvätt 

 Primär skyddszon A 

a Fordonstvätt är förbjuden.  

Primär och sekundär skyddszon 

4 § Kemikalier  

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller 
andra transportbehållare, rymmande mer 
än 250 liter, och som innehåller  
farligt gods eller övriga hälso- eller 
miljöfarliga produkter är förbjuden.   
 
Undantag gäller om uppställning sker med  
sekundärt skydd.  
 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller 
andra transportbehållare, rymmande mer 
än 250 liter, och som innehåller övrigt farligt 
gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga 
produkter får ej ske utan tillstånd.   
 
Undantag gäller om uppställning sker med 
sekundärt skydd.  
 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

b Lagring av sammanlagt mer än 250 liter 
hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 
utan tillstånd.   
 
Undantag gäller om lagring sker med  

sekundärt skydd. 

Lagring av sammanlagt mer än 250 liter 
hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 
utan anmälan.   
 
Undantag gäller om lagring sker med  

sekundärt skydd. 
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 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

c Lagring, med sekundärt skydd, av  
sammanlagt mer än 250 liter hälso- och 
miljöfarliga produkter får ej ske utan 
anmälan. 

 

--- 

d Annan hantering än uppställning och  
lagring, av sammanlagt mer än 250 liter 
hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 
utan anmälan.   
 
Undantag gäller om hanteringen sker med  
sekundärt skydd.  
 

Undantag gäller för transporter. 

--- 

5 § Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Hantering av mer än 250 L 
petroleumprodukter är förbjudet. 
 
Undantag gäller om hanteringen sker med  
sekundärt skydd.  
 
Undantag gäller för cistern och rör i 
pannrum eller motsvarande i bostadshus. 
 

Undantag gäller för hantering för normalt 

vägunderhåll. 

Hantering av mer än 250 L 
petroleumprodukter är förbjudet. 
 
Undantag gäller om hanteringen sker med 
sekundärt skydd.  
 
Undantag gäller för cistern och rör i 
pannrum eller motsvarande i bostadshus. 
 

Undantag gäller för hantering för normalt 

vägunderhåll. 

b Lagring av asfalt och oljegrus får ej ske 

utan tillstånd.   

Lagring av asfalt och oljegrus får ej ske 

utan tillstånd. 

c Beläggningsarbete med asfalt eller 
oljegrus får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för punktvis lagning. 

Beläggningsarbete med asfalt eller oljegrus 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för punktvis lagning. 

6 § Avfall 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Lagring av avfall, 
förorenade massor eller 
massor med okänd 
miljöstatus är förbjuden. 

Lagring av avfall, 
förorenade massor eller 
massor med okänd 
miljöstatus får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 
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 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Undantag gäller för upplag 

vid rensning av diken och 

dräneringar samt 

ledningsarbeten inom 

primär skyddszon. 

 

Undantag gäller för upplag 

vid rensning av diken och 

dräneringar samt 

ledningsarbeten inom 

sekundär skyddszon. 

b Deponering av avfall är 

förbjuden. 

Deponering av avfall är 
förbjuden. 
 

Undantag gäller för 

deponering av inert avfall. 

Deponering av avfall är 
förbjuden. 
 

Undantag gäller för 

deponering av inert avfall. 

7 § Avlopp  

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Utsläpp av spillvatten och processvatten 

får ej ske utan tillstånd. 

Utsläpp av spillvatten och processvatten får 

ej ske utan tillstånd. 

b Spridning av avloppsslam eller humanurin 

är förbjuden. 

Spridning av avloppsslam eller humanurin 

får ej ske utan tillstånd. 

8 § Gödsel 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Lagring av naturgödsel är förbjuden.  

Undantag gäller om läckage från 

gödsellagringen till omgivningen inte kan 

ske. 

--- 

b Yrkesmässig spridning av naturgödsel får 

ej ske utan tillstånd. 

--- 

9 § Växtskyddsmedel 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel är förbjuden.  

Undantag gäller för spridning på tomtmark. 

--- 
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b Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med växtskyddsmedel är 

förbjuden. 

--- 

10  § Skog 

 Primär skyddszon A & B Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Avverkning av skog 

överstigande 0,49 ha får ej 

ske utan anmälan.     

Avverkning av skog 

överstigande 0,49 ha får ej 

ske utan anmälan.     

Avverkning av skog 

överstigande 0,49 ha får ej 

ske utan anmälan.     

Inom hela vattenskyddsområdet 

11 § Allmänna bestämmelser 

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ljungby 

kommun om de ber att få ta över tillsynsansvaret).  Länsstyrelsen kan på begäran av 

kommunfullmäktige överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Ljungby kommun. I samband med 

sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att 

undvika oacceptabel vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Ljungby kommun ska bedrivas. 

Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att 

undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Kronobergs län efter 

hörande av berörda kommunala myndigheter i Ljungby kommun och Sydvatten. I 

samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses 

erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 

Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i 

verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9, 11 och 

12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 

är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 

till Räddningstjänsten via telefon 112. 
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12 § Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid 

hamnar inom området eller vid vägar som passerar genom området ansvarar 

Sydvatten, vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och 

informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 

§ miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda 

myndigheter och statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 

finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 

Sydvatten, vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda 

produkter för hushållsbehov.  

13 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om 

verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får 

fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå1. Därefter får verksamheten bedrivas 

endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till 

tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå. 

c) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om 

verksamheten blir anmälningspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får 

fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå2 Därefter får verksamheten bedrivas 

endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå. 

d) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om 

verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får 

fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  Därefter får verksamheten bedrivas 

endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå. 

 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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Definitioner 

Avfall Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt 

Miljöbalken 15 kap § 1. 

Med avfall enligt dessa föreskrifter avses ej hushållsavfall från 

enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden 

sophämtning.  

Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten betraktas inte som avfall 

enligt dessa föreskrifter.  

Trädgårdsavfall som uppkommer på den egna tomten betraktas 

inte som avfall enligt dessa föreskrifter.  

Deponering Med deponering avses förvaring på land eller i vatten som varar 

längre tid än 1 månad och där förvaringen inte sker i väntan på 

användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under 

transport. Deponering omfattar även användande av avfall för 

anläggningsändamål. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras 
enligt 3 § Avfallsförordningen (2011:927). 

Fordon Med fordon avses ett transportmedel med förbränningsmotor som 

kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område 

eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en 

deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 

vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional 

bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför 

variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 

tillsynsmyndigheten. 

Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att 

en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, 

behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, 

omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är 

föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med 

Miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.  

Hushållsbehov Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det 

egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. 

Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar 

av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i 

detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, 
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exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall 

också anses vara hantering för hushållsbehov. 

Hälso- eller miljöfarliga 

produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter enligt Kemikalieinspektionens 

definition i KIFS 1994:12, samt dess ändringar eller b) Varor som 

innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen c) Petroleumprodukter 

som bensin, motorolja mm eller d) Vätskor och fasta material som 

innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.  

Jord- och vattenslagning  Med jord- och vattenslagning avses mellanlagring i mark eller i 

vatten av plantor i väntan på utplantering.  

Lagring Med lagring avses förvaring på land eller i vatten som varar längre 

tid än 1 vecka och där förvaringen sker i väntan på användning, 

återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport.  

Naturgödsel Med naturgödsel avses avföring och urin från husdjur, vilket också 

innefattar boskap, avseende minst 1 djurenhet. 

Processvatten Med processvatten avses vatten som används i industriell process 

och i och med detta förändras i kemisk/fysisk aspekt i förhållande 

till recipienten/Bolmen. 

Sekundärt skydd Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl 

som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är 

gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den 

totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens 

volym, eller c) dubbelmantlade rörledningar eller d) 

uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska 

och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl 

eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material 

som är beständigt mot avsett ämne. 

Spillvatten Det avloppsvatten som avleds från toaletter, bad, disk och tvätt i 

bostadsbebyggelse. 

Tillverkning Med tillverkning avses en process där huvudsyftet är att producera 

ämnet eller föremålet som åsyftas.  

Tomtmark Med tomtmark avses mark som upptas av bl.a. småhus samt 

trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunikationsutrymme 

m.m. och som ligger i anslutning till bostadshus, inklusive 

byggnaderna. 
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Uppställning  Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet 

längre än 2 timmar och att fordonet har lämnats obevakat. 

Yrkesmässig  Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss 

omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart 

vinstsyfte och är av självständig karaktär.  Verksamheten behöver 

dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på 

vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot 

hobbyverksamhet. 

Ytvatten Med ytvatten avses hela vattenvolymen i vattendrag, sjö, tjärn, 

damm, å, bäck eller dike som någon gång under året är 

vattenförande.   

 


