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1. Bakgrund  

Hässleholms Vatten AB, huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i 

Hässleholms kommun, har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. Sösdala vattentäkt består av totalt tre 

uttagsbrunnar som är belägna i två uttagsområden sydöst om tätorten. 

Vattentäkten är ansluten till vattenverket i Sösdala samhälle och svarar för 

vattenförsörjningen till i huvudsak Sösdala tätort. Råvattnet från de olika 

brunnarna blandas i vattenverket för att erhålla bästa möjliga dricksvattenkvalitet.  

 

Hässleholm Vatten AB ansöker hos Länsstyrelsen i Skåne län om att fastställa 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. I samband 

med fastställande av nytt skyddsområde ska befintligt vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter, fastställda av Länsstyrelsen 1988, upphävas. Det 

befintliga vattenskyddsområdet omfattar endast en av de tre nuvarande 

uttagsbrunnarna. 

1.1 Rättslig grund för skyddsföreskrifter 
Arbetet med inrättande av vattenskyddsområde har sin rättsliga grund i miljö-

balken (1998:808). I 7 kap 21 § miljöbalken (MB) anges att ett mark- eller 

vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskydds-

område till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas, eller kan komma 

att utnyttjas, för vattentäkt. Vidare anges i 7 kap 22 § MB att för ett vatten-

skyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för 

att tillgodose syftet med området. Eventuella ordningsföreskrifter meddelas av 

länsstyrelsen eller kommunen, enligt 7 kap 30 §.  

1.2 Vattentäktens skyddsvärde 
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5, anses Sösdala 

vattentäkt ha extremt stort skyddsvärde, dels som allmän huvudvattentäkt samt 

som viktig allmän vattentäkt där det saknas reservvattentäkt. 

2. Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna 

Syftet med framtagandet av skyddsområde och skyddsföreskrifter är att skydda 

vattentäkten och grundvattenmagasinen i vilken den är belägen i ett långsiktigt 

perspektiv. Ett motiv till att inrätta ett skyddsområde är att Hässleholms kommun 

får ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och att verka för en säkrare 

dricksvattenförsörjning. 

 

Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på 

försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels föreskriva 
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de inskränkningar i markanvändningen kring Sösdala vattentäkt som behövs 

utifrån de speciella förutsättningar som råder i området. 

3. Förslag till avgränsning av skyddszoner 

Det föreslagna vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär 

skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon enligt Bilaga 1. 

3.1 Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. 

Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhets-

utövaren. Normalt ska vattentäktszonen vara inhägnad men med nuvarande 

utformning med låsta brunnsöverbyggnader bedöms säkerheten mot obehörig 

verksamhet vara god.  

3.2 Primär skyddszon 
Syftet med en primär skyddszon är att skapa ett rådrum i händelse av akut 

förorening. Två områden med primär skyddszon är föreslagna; ett område kring 

brunn B1 och ett område kring brunnarna B3 och B4. En primär skyddszon 

innefattar områden som med stor sannolikhet motsvarar minst 100 dygn 

uppehållstid i grundvattenmagasinen. Skyddszonernas gränser har tagits fram 

baserat på en sammanvägning av beräknade strömningstider och de geologiska 

och hydrogeologiska förhållanden som råder inom brunnarnas tillrinningsområden. 

Strömningstiderna har beräknats utifrån uppmätta grundvattennivåer, 

jordprovtagningar med siktanalys, tidigare provpumpningar samt rekommenderad 

beräkningsmetod av konvektiva transporttider enligt Naturvårdsverkets handbok. 

Särskilt känsliga inströmningsområden beaktas. Även förekommande risker har 

beaktas vid gränsdragning av skyddszonerna. Gränser är ofta dragna efter 

fastighetsgränser eller tydliga objekt i terrängen, t.ex. längs diken, bäckar, vägar, 

skogs/åkerkanter etc. 

 

Primär skyddszon brunn B1: Området omfattar ett ca 0,43 km2 stort område och 

innefattar stora delar av tidigare skyddsområde. Däribland hela trafikplatsen vid 

södra infarten till Sösdala, dvs. av- och påfart för väg 23 till/från väg 1978. Primär 

zon inkluderar de delar av isälvsavlagringen i uttagsbrunnens absoluta närhet 

samt närliggande områden längs väg 23, där vattenförande sandlager påträffats 

under mer finkorniga sediment, med en bedömd uppehållstid för grundvatten på 

uppemot 100 dygn. 

 

Primär skyddszon brunn B3 och B4: Primär zon vid brunnarna B3 och B4 utgör en 

sammanvägd bedömning av nödvändig primär skyddszon för respektive 

uttagsbrunn utifrån geologiska förutsättningar och beräknade skyddsavstånd. 

Primär zon omfattar ett ca 0,27 km2 stort område, med en något längre 

utsträckning i nordväst-sydost längs med den huvudsakliga sprickriktningen i 
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berggrunden. Väg 1978 utgör områdets norra gräns längs en ca 500 m lång 

vägsträcka. 

3.3 Sekundär skyddszon 
Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet. Sekundär 

zon kring bägge uttagsområdena knyts ihop till ett större område (ca 2,53 km2), 

vilket är rimligt sett till tillrinningsområde och beräknade skyddsavstånd. Den 

sekundära zonen innefattar områden som med stor sannolikhet motsvarar minst 

ett års uppehållstid i grundvattenmagasinen till någon av uttagsbrunnarna. 

Utsträckningen på den sekundära zonen har i likhet med avgränsningen av 

primära skyddszoner baserats på en sammanvägning av teoretiska metoder samt 

en bedömning utifrån övrig kunskap om områdena. Gränser är ofta dragna efter 

fastighetsgränser eller tydliga objekt i terrängen, t.ex. längs diken, bäckar, vägar, 

skogs/åkerkanter etc. 

 

Sekundär skyddszon vid brunn B1: Sekundär zon sträcker sig i söder längs med 

isälvsavlagringen och begränsas av en uppehållstid på minst ett år för grundvatten 

i avlagringen. Zonen inkluderar även de närmast intilliggande områdena vilka 

bedöms ha en grundvattenströmning mot isälvsavlagringen och omfattar bland 

annat väg 23 längs en totalt ca 1 km lång vägsträcka söder om trafikplatsen och 

brunn B1, och en sträcka på ca 600 m norr därom. I norr sträcker sig sekundär 

zon upp till gränsen för det tidigare skyddsområdet. I väster omfattas en mindre 

del av Sösdala samhälle, liksom dammarna vid Hunnrörsbackarna, av sekundär 

skyddszon. I öster och sydöst bedöms tillströmning till grundvattenmagasinet ske 

från omgivande moränmarker med utsträckning upp mot uttagsområdet för 

brunnarna B3 och B4.  

 

Sekundär skyddszon vid brunn B3 och B4: Primär zon vid brunnarna B3 och B4 

utgör en sammanvägd bedömning av nödvändig sekundär skyddszon för 

respektive uttagsbrunn utifrån geologiska förutsättningar och beräknade 

skyddsavstånd utifrån uppehållstider på minst ett år. Zonen har en något längre 

utsträckning i nordväst-sydost längs med den huvudsakliga sprickriktningen i 

berggrunden, och såldes även i riktning mot uttagsområdet för brunn B1. 

3.4 Tertiär skyddszon 
Den tertiära zonen syftar till att skydda vattentäkten mot föroreningar som i ett 

långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten. Inga skyddsföreskrifter föreslås för 

den tertiära zonen, utan syftet med zonen bedöms uppnås genom: 

  

• att tydliggöra vattenskyddsområdets planmässiga betydelse så att hänsyn tas 

till vattenskyddet i samband med nyetableringar inom vattentäktens 

tillrinningsområde 

• att tydliggöra för boende och verksamhetsutövare att de bor/verkar inom 

tillrinningsområdet till vattentäkten och att deras verksamheter kan, om än 

långsiktigt, ha betydelse för vattenkvaliteten. 
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Den föreslagna tertiära skyddszonen omfattar i stort de delar av vattentäktens 

(uttagsbrunnarnas) bedömda tillrinningsområde som inte omfattas av primär eller 

sekundär skyddszon. Gränserna följer huvudsakligen topografiska ytvattendelare. 

Undantaget är i sydöstra delen där gränsen dragits något bortanför ner till Lille 

Mosse där förekomst av sprickzoner med utsträckning upp mot brunn B3 bedöms 

möjlig. Ett mindre område i sydväst med eventuell tillrinning till B3 och B4 har 

exkluderats från tertiär zon. Detta då området troligen avvattnas till ytvattendrag 

och där moss- och myrmarker bedöms medföra mycket långsam avrinning. 

4. Definitioner av vissa begrepp i skyddsföreskrifterna 

Arbetsfordon 

Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas enbart för 

persontransport. Som exempel kan nämnas lastbil, traktor och tröska. 

 

Avfall 

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori 

och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 

med.  

 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses: 

• Spillvatten eller annan flytande orenlighet 

• Vatten som använts för kylning 

• Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 

 

Brandfarlig vätska 

Med brandfarlig vätska avses vätska med flampunkt lika med eller lägre än 100°C.  

 

Bekämpningsmedel 

En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter 

eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel 

som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, 

skogsbruk och trädgårdsbruk. I begreppet ingår också biocider. Även 

träskyddsmedel inkluderas. I denna föreskrift betraktas kombinationsgödsel som 

innehåller bekämpningsmedel som kemiskt bekämpningsmedel.  

 

Brännved 

Med brännved avses här ved för uppvärmningsbehov på enskild fastighet. 

 

Deponering 

Med deponering avses att bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi. En 

deponi är en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas 

inte en plats där avfall 
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1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där 

det ska behandlas, 

2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre 

år, eller 

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett 

år 

 

Fordon 

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel 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 föroreningshalt överskrider 

lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan 

därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

 

Hantering 

I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd 

som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, spridning, förpackning, 

förvaring (lagring), transport, användning, omhändertagande, destruktion, 

konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den 

egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där 

det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 

annat sätt utnyttjas kommersiellt. 

 

Huvudman (för vattentäkten) 

Ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen. 

 

I bruk  

Med förvaring av drivmedel i fordonstank och i arbetsmaskiner som är i bruk 

avses att fordonen och arbetsmaskinerna är i körbart skick och används 

regelbundet. 

 

Materialtäkt 

Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

 

Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 

anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
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olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 

punkt 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, 

eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 

olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-

joniserande strålning eller annat liknande. 

 

Nederbördsskydd 

Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning som skyddar 

mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner eller behållare anses vara 

nederbördsskyddade. 

 

Normal hushållsförbrukning 

Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka förpackningar av de 

största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus ingår också i 

begreppet. 

 

Organiska gödselmedel (och stallgödsel) 

Gödsel från djur (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel, urin och vominnehåll), pressaft 

från ensilage, rötrest och liknande med syfte att höja växtproduktionen. I dessa 

föreskrifter ingår inte följande i begreppet växtnäringsämnen: gödsel direkt från 

betande djur samt askåterföring i skogsmark.  

 

Petroleumprodukter  

Med petroleumprodukter avses produkter som framställs av råolja genom 

bearbetning i oljeraffinaderier. Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, 

fotogen och gasol samt basoljor för olika smörjmedel som till exempel motoroljor, 

turbinoljor, hydrauloljor och smörjfett. Här innefattas även spillolja. Se också 

definition för brandfarlig vätska.  

 

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter 

a) Invallning för enskild cistern eller behållare eller 

b) Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare eller 

c) Dubbelmantlade rörledningar eller 

d) Dubbelmantling av cistern eller behållare 

e) Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och kan inrymma 

hela den lagrade volymen vid läckage utan att läckage når mark eller vattendrag 

f) Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet 

eller produkten kan samlas upp. 

 

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett 

ämne eller produkt. 
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Schaktning 

Med schaktningsarbeten avses undanskaffning av jord, grus, sand och berg på 

område motsvarande en yta i storleksordningen 100 m2 eller större. 

 

Skadliga kemikalier 

Med grund- eller ytvattnet skadliga kemikalier avses kemikalier som kan påverka 

vattentäkten negativt och därmed riskera dricksvattenförsörjningen. I begreppet 

ingår: 

• kemiska produkter och beredningar som klassificerats som farliga enligt KIFS 

2005:7 och var tvungna att märkas 

• ämnen och beredningar klassificerade och märkta som farliga kemiska 

produkter, enligt den så kallade CLP-förordningen i alla faroklasser utom 

aerosoler, brandfarliga gaser, gaser under tryck och farligt för ozonskiktet 

• andra kemiska produkter och beredningar som inte är märkningspliktiga men 

som kan ge lukt- eller smakpåverkan på dricksvattnet 

• per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och produkter som innehåller 

dessa  

 

Exempel på kemikalier enligt ovan är svårnedbrytbara ämnen, toxiska (giftiga) 

ämnen, cancerframkallande ämnen, pH-höjande ämnen, pH-sänkande ämnen, 

ämnen som kan orsaka ögonskada eller ögonirritation, reproduktionstoxiska 

ämnen och bioackumulerande ämnen. De kan exempelvis vara avfettningsmedel, 

lösningsmedel, syror och impregneringsmedel. 

 

I begreppet grund- eller ytvattnet skadliga kemikalier ingår inte 

bekämpningsmedel samt petroleumprodukter och brandfarliga vätskor då de 

regleras i särskilda föreskrifter. 

 

Tillsynsmyndigheten 

Med tillsynsmyndigheten avses den nämnd som ska svara för tillsyn inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet som ankommer på tillsynsmyndigheten enligt 

miljöbalken. 

 

Under uppsikt 

Med förvaring av drivmedel i bränsletankar i fordon och arbetsmaskiner under 

uppsikt avses uppställning på gårdsplan eller i garage i anslutning till 

bostadsfastighet eller i anslutning till verksamhetslokal som bemannas av personal 

på normal arbetstid. Avställda fordon eller fordon med reparationsbehov (liknande 

skrotbilar) anses inte vara under uppsikt. 

 

Upplag 

Med upplag avses plats utomhus för uppläggning och förvaring. Upplaget har inte 

karaktären av en deponi (se definition för deponi under Deponering). 
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Vattentäktszon 

Med vattentäktszon avses ett område närmst uttagsbrunnen/brunnarna där 

endast vattentäktsverksamhet bör bedrivas. 

 

Yrkesmässig hantering av stallgödsel och organiska gödselmedel 

Yrkesmässig hantering av stallgödsel och organiska gödselmedel innefattar all 

hantering på växtodlingsgårdar samt hantering av gödsel motsvarande 

årsproduktionen från mer än 5 djurenheter. 

 

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel  

Hantering av växtskyddsmedel och biocider i klass 1 och klass 2.  

 

Ändring av enskild avloppsanläggning 

Ändring som innebär ändring i lokalisering av någon del av avloppsanordningen 

eller åtgärd som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller 

sammansättning. 

5. Förslag till skyddsföreskrifter 

§ 1 Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 

förbjuden. 

 

§ 2 Petroleumprodukter och brandfarlig vätska samt uppställning 

och skötsel av fordon 
 

Primär skyddszon 

Det är förbjudet med uppställning av arbetsfordon som inte är under regelbunden 

uppsikt och med tankvolym överstigande 100 l om de inte är utrustade med 

skyddsanordning, eller placerade på en uppställningsplats, som är utformad så att 

hela den hanterade volymen vid läckage säkert förhindras nå omgivningen.  

 

Övriga permanenta eller tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och 

andra brandfarliga vätskor som saknar nederbördsskydd och sekundärt skydd som 

rymmer hela den lagrade volymen är förbjudna. Undantaget från förbudet är: 

 

• förvaring av drivmedel i motordrivna fordon och i arbetsmaskiner som är i 

bruk  

• förvaring i oljetankar i bostadshus i rum utan golvbrunn  

 

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en 

sammanlagd volym överstigande 250 liter får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Undantaget från tillståndsplikten är: 
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• transport av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor 

• förvaring av drivmedel i motordrivna fordon och i arbetsmaskiner som är i 

bruk  

• förvaring i oljetankar i bostadshus i rum utan golvbrunn 

 

Det är förbjudet att tvätta motordrivna fordon, maskiner och förbränningsmotorer 

med avfettningsmedel eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller 

indirekt kan infiltrera marken utan föregående rening. 

 

Sekundär skyddszon 

Permanenta eller tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra 

brandfarliga vätskor som saknar nederbördsskydd och sekundärt skydd som 

rymmer hela den lagrade volymen är förbjudna. Undantaget från förbudet är: 

 

• förvaring av drivmedel i motordrivna fordon och i arbetsmaskiner som är i 

bruk  

• samt förvaring i oljetankar i bostadshus i rum utan golvbrunn  

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en 

sammanlagd volym överstigande 250 liter får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Undantaget från tillståndsplikten är: 

 

• transport av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor 

• förvaring av drivmedel i motordrivna fordon och i arbetsmaskiner som är i 

bruk  

• oljetankar i bostadshus i rum utan golvbrunn. 

 

Det är förbjudet att tvätta motordrivna fordon, maskiner och förbränningsmotorer 

med avfettningsmedel eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller 

indirekt kan infiltrera marken utan föregående rening. 

 

§ 3 För grund- eller ytvattnet skadliga kemikalier 
 

Primär och sekundär skyddszon  

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga kemikalier i större mängd än 

normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

Undantaget från tillståndsplikten är transport av sådana kemikalier.  

 

§ 4 Bekämpningsmedel 
 

Primär och sekundär skyddszon  

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Icke yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel 

utomhus får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Undantaget från 
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tillståndsplikten är transport av bekämpningsmedel samt användning av 

bekämpningsmedel för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa. 

§ 5 Växtnäringsämnen 
 

Primär skyddszon 

Lagring av stallgödsel och organiska gödselmedel direkt på mark är förbjudet. 

 

Yrkesmässig spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt slam 

från reningsverk är förbjuden. Övrig yrkesmässig hantering av stallgödsel och 

andra organiska gödselmedel samt slam från reningsverk får inte ske utan 

tillstånd från tillsynsmyndigheten.  

 

Sekundär skyddszon  

Lagring av stallgödsel och organiska gödselmedel direkt på mark är förbjudet. 

 

Yrkesmässig hantering av stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt slam 

från reningsverk får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

§ 6 Upplag, mellanlagring och deponering 

 

Primär skyddszon  

Deponering och upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänd 

föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från förbudet är:  

 

• Inert avfall  

• Trädgårdsavfall 

• Upplag av komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten.  

• Tillfälliga upplag av förorenade massor och massor med okänd 

föroreningsbelastning i samband med underhållsåtgärder. För dessa krävs 

istället anmälan till tillsynsmyndigheten. 

• Tillfälliga lager för farligt avfall i väntan på borttransport om lagringen sker 

med nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade 

volymen. 

 

Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.  

 

Upplag av snö från områden utanför den primära skyddszonen är förbjuden. 

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och massaved som avses läggas upp längre än 

6 månader utan övertäckning är förbjuden. Brännved för uppvärmning av enskilt 

bostadshus är undantaget från förbudet. 
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Sekundär skyddszon 

Upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänd 

föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

Undantaget från tillståndsplikten är:  

 

• Inert avfall  

• Trädgårdsavfall 

• Upplag av komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten.  

• Tillfälliga upplag av förorenade massor och massor med okänd 

föroreningsbelastning i samband med underhållsåtgärder. För dessa krävs 

istället anmälan till tillsynsmyndigheten. 

• Tillfälliga lager för farligt avfall i väntan på borttransport om lagringen sker 

med nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade 

volymen. 

 

Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. 

 

Upplag av snö från områden utanför den primära och sekundära skyddszonen får 

inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och massaved som avses läggas upp längre än 

6 månader utan täckning kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. Brännved för 

uppvärmning av enskilt bostadshus är undantaget från anmälningsplikten.  

 

§ 7 Avledning av avloppsvatten 
 

Primär och sekundär skyddszon  

Nyetablering och ändring av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark eller 

vatten får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

 

§ 8 Annan miljöfarlig verksamhet 
 

Primär skyddszon  

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för utsläpp till yt- eller 

grundvatten och som inte regleras på annat sätt i dessa föreskrifter, är förbjuden.  

 

Brandövningsplats är förbjuden. 

  

Sekundär skyddszon  

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för utsläpp till yt-eller 

grundvatten och som inte regleras på annat sätt i dessa föreskrifter kräver 

tillstånd från tillsynsmyndigheten.  
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Ändring av redan tillståndsgiven befintlig miljöfarlig verksamhet som innebär risk 

för utsläpp till yt- eller grundvatten och som inte regleras på annat sätt i dessa 

föreskrifter, får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

 

Brandövningsplats är förbjuden. 

§ 9 Materialtäkt, schaktnings- och underjordsarbeten 
 

Primär skyddszon  

Nyetablering och utvidgning av materialtäktverksamhet, inklusive husbehovstäkt 

är förbjuden. 

 

Maskinell schaktning, borrning, pålning och spontning på större djup än 0,5 m 

under markytan får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Undantaget 

från tillståndsplikten är arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av 

en skada eller för att förebygga skada som drabbar elproduktion, trafiksäkerhet 

eller framkomlighet på allmän väg, om anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten 

senast 4 veckor efter att arbetena påbörjades. Anmälan ska innehålla uppgift om 

genomförda åtgärder samt vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra skada på 

vattentäkten. 

 

Underhåll av markavvattningsanläggningar och normal drift och underhåll av 

vägar och ledningar är undantagna tillståndsplikten. 

 

Sekundär skyddszon 

Nyetablering och utvidgning av befintlig materialtäkt till en nivå lägre än 3 m över 

grundvattenytan är förbjuden.  

 

Husbehovstäkt över grundvattenytan är undantaget från förbudet. 

Husbehovstäktsverksamhet får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.  

 

Maskinell schaktning, borrning, pålning och spontning på större djup än 1 m under 

markytan kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. Undantaget från 

anmälningsplikten är arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av en 

skada eller för att förebygga skada som drabbar elproduktion, trafiksäkerhet eller 

framkomlighet på allmän väg, om anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten senast 

4 veckor efter att arbetena påbörjades. Anmälan ska innehålla uppgift om 

genomförda åtgärder samt vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra skada på 

vattentäkten. 

 

Underhåll av markavvattningsanläggningar och normal drift och underhåll av 

vägar och ledningar är undantagna anmälningsplikten. 
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§ 10 Energianläggningar  

 

Primär skyddszon  

Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av energi i jordlager, berg 

eller vatten är förbjuden. 

 

Ändring av anläggning för utvinning eller lagring av energi i jord, berg eller vatten 

får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att ta en anläggning för utvinning 

eller lagring av energi i jordlager, berg eller vatten ur bruk. 

 

Sekundär skyddszon  

Nyetablering och ändring av anläggning för utvinning eller lagring av energi i 

jordlager, berg eller vatten får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

 

Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att ta en anläggning för utvinning 

eller lagring av energi i jordlager, berg eller vatten ur bruk. 

 

§ 11 Enskilda grundvattentäkter 

 

Primär skyddszon  

Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten.  

 

Sekundär skyddszon  

Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt får inte ske utan anmälan till 

tillsynsmyndigheten. 

 

§ 12 Vägar och väghållning 
 

Primär skyddszon  

Nyanläggning av väg och järnväg får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Undantaget är skogsbilväg samt sådan väg/järnväg där 

vägplan/järnvägsplan har upprättats och godkänts. 

 

Spridning av vägsalt är förbjudet. Undantaget från förbudet är spridning av 

saltinblandad sand (maximalt 2 % salt). 

 

Sekundär skyddszon  

Nyanläggning av väg och järnväg får inte ske utan tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. Undantaget är skogsbilväg samt sådan väg/järnväg för 

vägplan/järnvägsplan har upprättats och godkänts. 
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Spridning av vägsalt får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

Undantaget från kravet på tillstånd är spridning av saltinblandad sand (maximalt 2 

% salt). 

 

§ 13 Skyltning 
Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs vägar i 

området ska skyltar sättas upp som märker ut vattenskyddsområdet. Annans 

mark får tas i anspråk för uppsättning av skylt. Huvudmannen för vattentäkten 

ansvarar för att vattenskyddsområdet märks ut med skyltar. 

   

§ 14 Allmänna bestämmelser 
I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till 

tillsynsmyndigheten. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den 

miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. 

Tillstånd kan förenas med särskilda villkor. 

 

I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till 

tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan åtgärden eller verksamheten påbörjas. 

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som 

behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga 

verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. 

Tillsynsmyndigheten kan förelägga om särskilda försiktighetsmått. 

 

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet med 

skyddet, kan tillsynsmyndigheten medge dispens från förbud enligt dessa 

föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.  

 

Tillstånd enligt en skyddsföreskrift krävs inte om den åtgärd eller verksamhet som 

den specifika skyddsföreskriften reglerar har prövats eller ska prövas inom ramen 

för ett tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av 

miljöbalken. 

 

Anmälan enligt 6 och 9 §§ i skyddsföreskrifterna krävs inte om den åtgärd eller 

verksamhet som den specifika skyddsföreskriften reglerar har prövats eller ska 

prövas inom ramen för ett tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller förordning 

utfärdad med stöd av miljöbalken. 

 

§ 15 Övergångsbestämmelser 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och 

föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att dessa 

skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning som 



 

  

 

15 av 17 

 

 

 

Sösdala vattenskyddsområden 

Unr 1320026824 
 

omfattas av förbud inte bedrivas om dispens ej har beviljats. Vidare får 

verksamhet eller anläggning som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt 

enligt dessa föreskrifter inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten 

respektive anmälningsplikten uppfylls.  

 

Befintliga cisterner för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor som inte 

omfattas av krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken ska ha försetts med sekundärt skydd senast 5 år efter att 

dessa skyddsföreskrifter fastställts. 

 

6. Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna  

6.1 Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Enligt 

7 kap. 22 § miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna från denna tidpunkt även om 

de överklagas. 

6.2 Påföljder 
Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. 

miljöbalken. 

6.3 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 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 grundvattentillgång utnyttjas eller kan 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 vidta de skydds-

åtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i 

övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.  

6.4 Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska 

omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om det. 

Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112, 

kommunens miljöförvaltning samt vattentäktens huvudman. 

6.5 Ersättning 
De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena 

vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar 

pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Ersättning utgår 
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dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens 

användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning 

eller inlösen förs i mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. 

6.6 Tillstånd 
När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter, får sådant medges 

av tillsynsmyndigheten. Tillståndets giltighet får tidsbegränsas och kan förenas 

med villkor.  

 

Verksamhetsutövaren ska ges möjlighet att komplettera ärendet med de uppgifter 

eller den utredning som saknas och denne ska upplysas om risken att få sin 

ansökan avvisad, om inte myndighetens begäran följs. Skulle 

verksamhetsutövaren låta bli att komplettera sin ansökan kan ärendet avslutas 

med ett beslut om att avvisa ansökan. Det innebär att ansökan inte ens tas upp 

för bedömning.   

 

En förutsättning för ett tillstånd är att den sökande kan visa att verksamheten kan 

utföras och drivas utan risk för skada på vattentäkten. I annat fall kan ansökan 

avslås. Den tillståndssökande tar kontakt med tillsynsmyndigheten som lämnar 

besked om vilket underlagsmaterial som ska lämnas in för att en bedömning ska 

kunna göras.  

6.7 Anmälan 
När anmälan krävs för en verksamhet kan tillsynsmyndigheten med stöd av 26 

kap 9 § miljöbalken förelägga om förbud eller förelägga om försiktighetsmått.   

 

Om myndigheten inte förelägger om försiktighetsmått eller förbud kan 

tillsynsmyndigheten istället underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet 

inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. 

6.8 Dispens från meddelade skyddsföreskrifter 
Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten medge dispens från ovan 

meddelade föreskrifter. I samband med en sådan prövning kan 

tillsynsmyndigheten föreskriva de särskilda villkor som anses behövliga för att 

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

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

6.9 Tillsyn 
Enligt miljöprövningsförordningen är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet om 

vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen. 

Tillsynen kan dock delegeras till kommunen.  

6.10 Övrig och ny lagstiftning 
Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte 

kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Förutom dessa skyddsföreskrifter 
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gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med 

stöd av annan lagstiftning. 

 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 

beslutsdatum för föreskrifterna och som utökar skyldigheterna för sakägare inom 

här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

6.11 Uppsättning av skyltar och stängsel 
Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans 

mark tas i anspråk för detta. Vid uppsättande av skylt på annans mark bör val av 

skyltens placering ske i samråd med markägaren för att minska risken för 

eventuella brukningshinder etc. 

 

Där väg passerar gräns till skyddsområdet och längs med vägar som passerar 

genom skyddsområdet ansvarar Hässleholms Vatten AB för att det sätts upp 

skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av skyltar för 

utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, 

krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs 

tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 

 

Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en 

befintlig verksamhet eller vägkorsning nära uppströms vattentäktens intagspunkt, 

ska skyltar sättas upp som upplyser om vattenskyddsområdet. 

6.12 Transport av farligt gods 
Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av 

farligt gods. 

6.13 Hur man överklagar 
Ett beslut om vattenskyddsområde och dess föreskrifter kan överklagas av den 

som är berörd. I det fall Länsstyrelsen fattar beslut om skyddsområdet så prövas 

ett överklagande av Regeringen. Ett överklagande ska vara skriftligt och skickas 

in, till den myndighet som fattat beslut om skyddsområdet, senast tre veckor efter 

att beslut om vattenskyddsområde har kungjorts i ortstidning. Om överklagandet 

har inkommit i rätt tid kommer överklagandet att skickas in till den överprövande 

myndigheten. 

6.14 Upphävande av äldre vattenskyddsområde  
Hässleholm kommun kommer att ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län att 

Länsstyrelsen ska besluta om att det tidigare meddelade beslutet om 

vattenskyddsområde för Sösdala vattentäkt ska upphöra att gälla från den dag 

beslutet om det nya vattenskyddsområdet vinner laga kraft.  
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