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Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:
808) det område som anges på bifogad karta som vattenskyddsområde
till skydd för den ytvattentillgång i Spexhultasjön, Nässjö kommun, som
utnyttjas för vattenförsörjningen av Nässjö tätort. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon (streckad linje) och sekundär
skyddszon (heldragen linje).
Syftet med vattenskyddsområdet är att minimera risken för att vattnet i
Spexhultasjön efter normalt reningsförfarande inte kan användas för
dricksvattenförsörjning.
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan
angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.
Skyddsföreskrifter

Med hantering avses här – i enlighet med miljöbalken – en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling,
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Utgivare
Håkan Bredin, Länsstyrelsen

Tryckt av Länsstyrelsen,
Jönköping, 2004

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
förfoga över fastigheter inom området
Hantering av för vattnet skadliga ämnen

Primär och sekundär skyddszon
1§
Hantering av petroleumprodukter, impregneringsmedel och
lösningsmedel samt andra för vattnet skadliga ämnen får inte ske. Hushållskemikalier för dagligt bruk får dock användas och förvaras liksom
petroleumprodukter för bostadsfastigheters oljeförsörjning och för jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten enligt föreskrifterna
nedan.
2§
Förvaringstankar,
arbetsfordon,
stationära
förbränningsmotorer etc. med petroleumprodukter, impregneringsmedel eller
lösningsmedel samt andra för vattnet skadliga ämnen skall vara utformade, utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage
säkert kan förhindras tränga ner i marken. Undantag gäller dock för cistern belägen i pannrum eller motsvarande utan golvbrunn i bostadshus
och där cisternen är under regelbunden uppsikt. Vidare får tillfällig (<3
dygn) parkering av arbetsfordon ske med ett skyddsavstånd till Spexhultasjön, Bäckafallasjön och Bäckafallabäcken om minst 100 meter från
vattnets kant.
För hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken
samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
3§
Kemisk behandling av vattenområde, t.ex. för främjande av
fiske, fiskodling eller förhindrande av igenväxning, får inte ske.
Jordbruk och boskapsskötsel

Primär och sekundär skyddszon
4§
Förvaring av ensilage i silo eller i annat permanent upplag
får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Tillfällig (<1
år) lagring av rundbalsensilage får dock ske utan sådant tillstånd. Ett
skyddsavstånd till Spexhultasjön, Bäckafallasjön och Bäckafallabäcken
om minst 50 meter från vattnets kant skall därvid gälla.
5§
Spridning av flytgödsel får endast ske med redskap som
möjliggör en kontrollerad spridning och klar avgränsning av spridningsområdet. Spridning av gödsel och plöjning får inte ske närmare Spexhultasjön, Bäckafallasjön eller Bäckafallabäcken än 10 meter från vattnets
kant. Vattning av djur direkt i vattenområde får inte ske. Med vattenområde avses Spexhultasjön, Bäckafallasjön och Bäckafallabäcken.
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Anm: Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om bekämpningsmedel (1998:947)
samt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel
(SNFS 1997:2) med allmänna råd 97:3 och NFS 2000:7.
Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon
6§
Permanenta upplag av bark, timmer, flis och spån får inte
förekomma. För tillfälliga verksamheter får Miljö- och byggnadsnämnden ge tillstånd. Uppläggning (<1 år) av bark, timmer, flis och spån i avvaktan på borttransport får dock ske utan sådant tillstånd.
7§
Markberedning får inte ske på annat sätt än genom fläckvis
beredning alternativt genom harvning parallellt med vattendrag. Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel får
inte förekomma.
Anm: Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel med allmänna
råd.

8§
I skogsvårdslagen (1979:429) med tillhörande förordning
(1993:1096) och föreskrifter finns bestämmelser om anmälningsplikt till
Skogsvårdsstyrelsen för bl.a. avverkning. Kopia av sådan anmälan om
avverkning i anslutning till ytvattendrag skall lämnas till Miljö- och
byggkontoret för kännedom.
Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

Primär och sekundär skyddszon
9§
Avloppsanordning till vilken är ansluten vattentoalett får inrättas endast om anordningen ansluts till allmän va-anläggning eller efter
särskilt tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Utsläpp till mark, vattenområde eller grundvatten av annat hushållsspillvatten än avloppsvatten från vattentoalett får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar, tankar eller andra
anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid bristande funktion.
Anm: För inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas
krävs enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
tillstånd av den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Avloppsanordning som är avsedd att föra avloppsvattnet till en-
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bart en allmän avloppsanläggning är enligt 15 § nyssnämnda förordning undantagen
från tillståndsplikten.

10 §
Dagvatten skall avledas och renas eller tas om hand på annat
sätt så att skada eller olägenhet för miljön inte uppkommer.
11 §
Större markyta (>100 m2) får inte hårdgöras eller förses med
bärande lager, t.ex. genom asfaltering eller grusning av gårdsyta, utan
tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden.
12 §
Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor,
t.ex. snö från trafikerade ytor, får inte förekomma.
Anm: Deponering, mellanlagring och upplag av avfall regleras i 15 kap. miljöbalken
samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med tillhörande bilaga.

Industriell verksamhet

Primär och sekundär skyddszon
13 §

Industriell verksamhet får inte etableras.

14 §
För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av
kemikalier föreskrifterna enligt 1 och 2 §§ ovan i tillämpliga delar. För
avloppsledningar och avfall gäller föreskrifterna enligt 9 – 12 §§ ovan.
Väghållning

Primär och sekundär skyddszon
15 §
Annan hantering av asfalt, oljegrus eller vägsalt än transport
och användning får inte förekomma. Större underhållsarbete, reparation
eller byggande av väg får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Mindre underhållsarbeten och grusning får dock ske utan sådant tillstånd.
16 §
Vägsalt får användas endast vid prognostiserad nederbörd
eller prognostiserad halka. Dammbindningsmedel får användas endast i
den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.
Anm: Angående upplag eller mellanlagring av avfall se anmärkning under 12 § ovan.

Täkt av berg, grus och andra jordarter samt andra schaktningsarbeten

Primär skyddszon
17 §
Täkt av berg, grus och andra jordarter får inte ske. Husbehovstäkt får dock ske efter tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden.
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Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i
täktområdet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade.
Utbrutna områden skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäcke utföras.
Sekundär skyddszon
18 §
Täkt av berg, grus och andra jordarter får inte ske annat än
för husbehov. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt
vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäcke utföras.
Primär och sekundär skyddszon
19 §
Täkt av torv får endast förekomma inom ramen för befintliga tillstånd, beviljade före den 1 januari 2002.
20 §
Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, får
inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Deponering av
främmande massor får inte ske.
Anm: För markarbeten som medför bortledning av grundvatten eller sänkning av
grundvattennivån krävs med vissa undantag tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet vad gäller markavvattning och Miljödomstolen vad gäller
övrig vattenverksamhet.

Energianläggningar

Primär och sekundär skyddszon
21 §
Anläggning för utvinning av värme eller kyla ur vattenområde får inte förekomma. Anläggning för utvinning eller lagring av värme och kyla ur mark eller grundvatten (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte utföras utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden.
Genomgående transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon
22 §
Väg som används för genomgående transport av farligt gods
skall vara försedd med ändamålsenliga avledningsanordningar för dagvatten och skyddsanordningar mot förorening av vattentäkten. Inträffade
olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nummer 112.
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Skyltning

23 §
Vid väggräns till skyddsområdet, invid vägar som passerar
genom området och vid broar över vattenområde inom skyddsområdet
skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet i enlighet
med Naturvårdsverkets m.fl. rekommendationer i ”Utmärkning av vattenskyddsområde”. Skyltarna tillhandahålls och sätts upp av Nässjö Affärsverk AB.
24 §
Bestämmelser om informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vid påfyllnadsrör för tank finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Där för vattnet skadliga ämnen med undantag av hushållskemikalier (se 1 och 2 §§) lagras, skall skylt uppsättas som upplyser
om vattenskyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls och sätts upp av Nässjö Affärsverk AB.
Anmälningsplikt för spill m.m.

25 §
Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall
genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk
för vattenförorening. Anmälan skall göras till Räddningstjänsten samt
Miljö- och byggkontoret i Nässjö kommun.
Dispens

26 §
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen meddela dispens från de föreskrifter som meddelats enligt 7 kap. 22 § miljöbalken.
Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.
Tillsyn, avgifter och straff

27 §
Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.
28 §
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns
dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av Kommunfullmäktige i Nässjö kommun.
29 §
Bestämmelser om straff vid överträdelse av föreskrifterna
finns i miljöbalken.
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Föreskrifter för allmänhet och sakägare enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om
rätten att färdas och vistas inom vattenskyddsområdet och om ordningen i
övrigt inom området
Vattentäktszonen

1§
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen skall vara utmärkt med bojar, innanför vilka det
råder ankringsförbud och förbud för allmänheten att vistas.
Båttrafik m.m.

Primär skyddszon
2§
Trafik på Spexhultasjön och Bäckafallasjön med fordon, båt
eller annan farkost som drivs med petroleumbaserat bränsle får inte ske.
Undantag gäller dock för båt med fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin. Påfyllning av bränsle får inte ske annat än vid brygga eller annan
fast angöringsplats.
Fordonstvätt

Primär skyddszon
3§
Annan tvätt och rengöring av fordon, farkost inkl. båt eller
arbetsmaskiner än ren avspolning med vatten utan kemikalier får inte förekomma. Avspolning av fordon och arbetsmaskiner får inte ske så att
avrinning sker direkt till Spexhultasjön, Bäckafallasjön eller Bäckafallabäcken.
Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2005 och gäller omedelbart
även om de överklagas.

LARS ENGQVIST
Ulla-Britt Westerberg
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