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1. Inledning 

Hyndevad vattentäkt, som är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt, baserar sitt 

uttag på grundvatten i Strömsholmsåsen, ca 6 km sydväst om Eskilstuna centrum, 

vilket förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 

Vattentäkten är ansluten till Hyndevad vattenverk och svarar för 

vattenförsörjningen till i ca 85 000 personer inom kommunen. Enligt 

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5) anses Hyndevad 

vattentäkt ha extremt stort skyddsvärde som viktig allmän vattentäkt där det 

saknas reservvattentäkt. 

 

Eskilstuna Energi och Miljö AB, huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i 

Eskilstuna kommun, har i samband med översyn av befintligt grundvattenskydd 

för Hyndevad vattentäkt tagit fram förslag till nytt grundvattenskyddsområde med 

nya skyddsföreskrifter.  

 

Grundvattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad 

vattentäkt ska fastställas av kommunen. I samband med fastställande av nytt 

skyddsområde ska befintligt vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter, fastställda av vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980, 

upphävas. 

2. Samråd med myndigheter och intresseorganisationer 

De 28 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att förslaget till beslut om nytt 

grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och förslaget till att 

upphäva befintligt grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 

(avsnitt 3.1- 3.3 av dom DVA 90 fastställt av vattendomstolen vid Stockholms 

Tingsrätt 1980-12-04) för Hyndevad grundvattentäkt skulle remitteras till följande 

remissinstanser:  

 

• Havs- och vattenmyndigheten  

• Jordbruksverket 

• Kultur- och fritidsnämnden  

• Lantbrukarnas riksförbund 

• Länsstyrelsen Södermanlands län  

• Miljö- och räddningstjänstnämnden  

• Skogsstyrelsen 

• Stadsbyggnadsnämnden  

• Sveriges Geologiska Undersökningar  

• Torshälla stads nämnd  

• Trafikverket  
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Yttrandena skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 12 september 2019. 

Kommunledningskontoret delegerades rätten att förlänga svarstiden om någon 

remissinstans skulle behöva det. Remisser har skickats ut till ovan nämnda 

remissinstanser. Förlängning har medgetts till den 19 respektive 20 september. 

 

Av Bilaga 1 framgår det förslag till skyddsföreskrifter som skickades på samråd. 

 

Följande remissinstanser har lämnat svar och eventuella synpunkter i sina 

yttranden: 

 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Jordbruksverket  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

• Länsstyrelsen Södermanlands län  

• Miljö- och räddningstjänstnämnden  

• SGU 

• Skogsstyrelsen 

• Stadsbyggnadsnämnden 

• Torshälla stads nämnd  

• Trafikverket 

 

En redogörelse av inkomna synpunkter redovisas i följande avsnitt 2. 

Redogörelsen omfattar en sammanfattning av inkomna yttranden samt 

bemötande svar på hur synpunkterna är tänkta att hanteras. 

 

 

2.1 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten 

2.1.1 Allmänt 
Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på att Eskilstuna kommun ser över och 

uppdaterar vattenskyddsområdet för Hyndevads grundvattentäkt. Vattentäkten 

försörjer ett mycket stort antal abonnenter och är av central betydelse för den 

regionala vattenförsörjningen. 

 

SVAR:  Kommunen instämmer. 

 

2.1.2 Synpunkter på förslag till avgränsning av vattenskyddsområdet 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det föreslagna vattenskyddsområdets 

avgränsning och indelning i zoner är väl genomtänkt och motiverad. Såvitt 

myndigheten kan bedöma så har avgränsningen också till stora delar anpassats till 

identifierbara gränser i miljön vilket underlättar efterlevande av bestämmelser 

inom området. 
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Vad gäller vattentäktszonen så kan nödvändigheten av zonen diskuteras under 

förutsättning att huvudmannen har full rådigheten över marken i den föreslagna 

zonen och därmed möjlighet att ordna nödvändiga skalskydd. 

 

SVAR: Den föreslagna vattentäktszonen utgör till fullo det område som idag redan 

är inhägnat kring vattentäkten och inrymmer både uttagsbrunnar, 

infiltrationsbassänger och vattenverk. Detta område utgör brunnsområde i 

nuvarande grundvattenskyddsområde. Huvudmannen har full rådighet över 

marken i den föreslagna zonen och därmed möjlighet att ordna nödvändiga 

skalskydd, så av den anledningen är nödvändigheten av en vattentäktszon som 

Havs- och vattenmyndigheten mycket riktigt påpekar inte stark. Dock ser 

huvudmannen inget ändamål med att denna zon ska omfattas av någon särskild 

reglering såsom i primär skyddszon. Det får antas att huvudmannen för 

vattentäkten har skyddet för vattentäkten i åtanke i sin dagliga verksamhet och 

att nödvändiga krav även ställs när underentreprenörer anlitas. Om VA-

huvudmannen gör underhåll som går utöver det normala, och således är förbjuden 

enligt skrivningen i föreskriften, kan ändå dispens behöva sökas hos 

tillsynsmyndigheten.  

 

2.1.3 Synpunkter på förslag till föreskrifter 

2.1.3.1 §2 och definition av för grund- eller ytvattnet skadliga produkter 
Det är alltid svårt att definiera och avgränsa de kemikalier som är särskilt 

besvärliga med hänsyn till vattenförorening. Utifrån hur § 2 är formulerad 

förefaller det som att det är framför allt flytande petroleumprodukter och kemiska 

produkter som avses att regleras med bestämmelsen. Det innebär i så fall att det 

skulle vara möjligt att avgränsa de petroleumprodukter och kemiska ämnen som 

man vill reglera också utifrån fysikaliska egenskaper där mobiliteten och 

lösligheten i vatten är särskilt betydelsefulla egenskaper. Detta kan ju vara av 

särskild betydelse avseende petroleumprodukter som annars kan omfatta en rad 

produkter såsom t.ex. vissa bitumenprodukter som återkommande används i stor 

skala t.ex. vid vägunderhåll, men där användningen knappast kan betraktas som 

riskfull för vattentäkten eftersom produkterna i regel vare sig är rörliga eller 

lösliga i vatten. 

 

Kan de finnas anledning att ha en volymgräns för vilka cisterner lösa behållare 

som omfattas av förbudet i stycke 2. Lösa behållare finns ju små varianter (15 l) 

och det är kanske inte dessa som i första hand avses med bestämmelsen. 

 

SVAR: Även om enheten anges i liter så är det inte bara flytande kemikalier och 

petroleumprodukter som avses. Fasta produkter, exempelvis pulver, kan spridas 

med flytande produkter och vatten och innebära en minst lika stor risk för 

vattentäkten som flytande produkter. Kommunen delar dock HaV:s uppfattning att 

mobiliteten och lösligheten har betydelse. Ett tillägg görs i definitionen till 

följande: ”Även om enheten anges i liter så är det inte bara flytande kemikalier 

och petroleumprodukter som avses. Fasta produkter, exempelvis pulver, kan 
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spridas med flytande produkter och vatten och kan innebära en minst lika stor risk 

för vattentäkten som flytande produkter. I begreppet och reglering i 

skyddsföreskrifterna ingår inte ämnen som inte kan förväntas sprida sig löst i 

vatten, på en vätskeyta eller bundna till partiklar i en vätska. Exempel är 

produkter med mycket hög viskositet (mycket trögflytande) för vilka viskositeten 

inte minskar vid temperaturförändring.” 

 

Även läckage från flera små lösa behållare och/eller enstaka under lång tid kan 

orsaka förororeningar som inte är av obetydlig art. Det är inte särskilt svårt eller 

dyrt att ordna invallning för små behållare och bedöms vara i linje med 2 kap 3 § 

miljöbalken och under kvalifikationsnivån för ersättning enligt 31 kap miljöbalken. 

 

 

2.1.3.2 § 3 Bekämpningsmedel 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att föreslagen restriktionsnivå i primär 

respektive sekundär skyddszon är rimlig. Myndigheten föreslår emellertid att 

kommunen använder begreppen växtskyddsmedel och biocidprodukter vid 

utformning av vattenskyddsföreskrifter för att bättre anknyta till grundläggande 

lagstiftningen på området. 

………… 

Kemiska växtskyddsmedel och biocider kan innehålla samma verksamma 

substanser, men eftersom användningen ser olika ut så skiljer sig också riskerna 

mycket åt beroende på m det är växtskyddsmedel eller biocidprodukter som 

hanteras. Detta har också inneburit att de generella reglerna på området är 

uppdelade mellan dessa produktgrupper. Traditionellt är det användningen av 

kemiska växtskyddsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen som bedöms 

utgöra en risk för vattentäkter eftersom detta innebär regelbunden behandling av 

större arealer utomhus där det finns faktorer som är svåra att fullt ut kontrollera. 

Ett förslag skulle kunna vara att avgränsa föreskriften till att omfatta hantering av 

kemiska växtskyddsmedel. 

 

SVAR:  Ordet bekämpningsmedel förstås bättre av allmänheten än 

”växtskyddsmedel” och ”biocidprodukter”. Det är också vedertaget i lagstiftningen 

då SFS 2014:425 just heter ”förordningen om bekämpningsmedel” och i 

förordningen finns underkategorier i form av växtskyddsmedel och 

biocidprodukter. I definitionerna förklaras att det är växtskyddsmedel och 

biocidprodukter som avses. Kommunen delar Havs- och vattenmyndighetens 

uppfattning att det traditionellt är användningen av kemiska växtskyddsmedel 

som utgör en betydande risk för vattentäkten eftersom det är regelbunden 

användning på stora arealer. Men användning av biocidprodukter kan också 

innebära en betydande risk för vattentäkten varför den föreslås regleras. 
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2.1.3.3 §8 vägar 
Eftersom någon riskanalys inte har bilagts underlagsmaterialet i ärendet så kan 

inte Havs- och vattenmyndigheten bedöma hur angeläget det är med att vidta 

skadeförebyggande åtgärder utmed v 230, 736 och 214 med hänsyn till 

trafikintensitet, trafikslag och sårbarhet i anslutning till vägbanan. Utan ett sådant 

underlag så förefaller kravet på anmälan om åtgärder som tveksamt. 

 

SVAR: Det har varit möjligt att begära ut underlaget. I missivet framgick det att 

det finns fler handlingar att tillgå. Havs- och vattenmyndigheten har inte begärt ut 

riskanalysen. Föreskriften är framtagen utifrån riskbilden. Av riskanalysen framgår 

att väg 736, på en femgradig skala, bedöms ligga i Riskklass 4 (Ej önskvärd – Risk 

som bör reduceras eller elimineras vara den risk) och väg 230 inom Riskklass 3 

(Uthärdlig – Risk som bör analyseras vidare för att avgöra om åtgärder är rimliga 

med avseende på tekniska, ekonomiska och andra aspekter). Bägge 

vägsträckorna korsar isälvsavlagringen på ett nära avstånd till uttagsbrunnar och 

infiltrationsbassänger.  Att väg 736 hamnar i riskklass 4 medan väg 230 hamnar i 

riskklass 3 beror på att ett flertal skyddsåtgärder sedan tidigare vidtagits längs 

med den senare vägsträckan. Skyddsåtgärderna förutsätts i riskanalysen vara i 

god funktion, därav reducerad riskklass. Osäkerhet finns dock vad gäller underhåll 

och skötsel av dessa skyddsåtgärder och således deras status i dagsläget, då 

åtgärderna vidtogs för snart 30 år sedan i början av 1990-talet. Om utredning av 

detta skulle påvisa brister i funktionen innebär det sannolikt att riskklassen för väg 

230 bör höjas. 

 

På grund av svårigheten att få till en bra föreskrift som innebär att Trafikverket 

både kan göra skadereducerande och riskreducerande åtgärder längs känsliga 

vägpartier har kommunen valt att ta bort föreskriften i andra stycket och istället i 

allmänna upplysningar poängtera att alla risker inte är hanterade i 

skyddsföreskrifterna men att de ändå behöver hanteras. Särskilt poängteras 

riskerna från väg i kapitlet. 

 

2.1.3.4 § 16 Övergångsbestämmelser 
Det är bra med övergångsperiod för ikraftträdande av föreskrifterna på 2 år för 

befintlig verksamhet. 

 

SVAR:  Noterat. 

 

 

2.2 Yttrande från Jordbruksverket 
Jordbruksverket har meddelat att verket inte kommer att yttra sig i ärendet. 

 

SVAR:  Noterat. 
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2.3 Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har meddelat att nämnden inte har några synpunkter 

på förslaget och därför avstår från att yttra sig. 

 

SVAR:  Noterat. 

 

2.4 Yttrande från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

2.4.1 Generella synpunkter 
Livsmedelsstrategin (beslutades av riksdag och regering 2017) anger att:  

• det är angeläget att jordbruksproduktionen är konkurrenskraftig och 

produktiv för att potentialen i den svenska livsmedelssektorn skall kunna 

utnyttjas.  

• Målet med livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja 

där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 

nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 

bidra till hållbar utveckling i hela landet.  

• Södermanlands regionala livsmedelsstrategi fastslår att produktionen ska 

öka.  

 

SVAR:  Noterat. 

 

2.4.2 Synpunkter på förslag till avgränsning av vattenskyddsområdet 
På sida 3-4 beskriver ni att uppehållstiden för primär skyddszon ska vara minst 

100 dygn, vilket är den lägsta tiden enligt handboken. Detta tycker vi är bra.  

 

På sida 4 beskriver ni att uppehållstiden för sekundär skyddszon är 1 år, vilket är 

den lägsta tiden enligt handboken. Detta tycker vi är bra.  

 
SVAR:  Noterat. 

 

 

För primär och sekundär skyddszon 

Vi skulle dock vilja att kommunen tydliggör vilken mark som kommer bli påverkad 

(det är svårt att se på kartbilderna). Detta skulle till exempel kunna ske genom 

att ange en strandzonsbredd.  

 
SVAR: De exakta gränserna är alltid svåra att redovisa i en mindre kartskala 

såsom i samrådsunderlaget så kommunen har full förståelse för synpunkten. 

Digitala kartor över fastställt vattenskyddsområde med zoomningsmöjlighet 

kommer att finnas publikt. Gränsdragningen har dock gjorts i möjligaste mån, 

utifrån vad som ansetts rimligt utifrån hydrogeologiska förutsättningar och 

rådande riskbild. Vidare har zonerna i möjligaste mån anpassats till naturliga 

gränser i terrängen, fastighetsgränser och dylikt för att göra det så tydligt som 

möjligt. Även det nuvarande vattenskyddsområdets gränser har beaktats. Vad 
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gäller strandzon har oftast strandlinjen på fastighetskartan tillämpats, vilket bör 

spegla en situation med normalt vattenstånd i Borsöknasjön respektive 

Hyndevadån. Vid gränsdragningen av primär skyddszon längs med Borsöknasjön 

har dock ett avstånd på 10 m ut i sjön inkluderats, beskrivningen av primär 

skyddszon kommer att uppdateras med denna information för tydliggörande.      

 

 

Rapporten för grundvattenskyddsområdet för Hyndevad 

Förändringar i detta dokument/ arbete måste ske i dialog med berörda 

markägare.  

 

SVAR:  All formalia kommer att följas. Sakägare kommer att föreläggas om att 
yttra sig över förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter och 
inkomma med eventuella yrkande om ersättning för avsevärt försvårad 
markanvändning. 
 
 

2.4.3 Synpunkter på förslag till föreskrifter 

2.4.3.1 § 2 Petroleumprodukter och för grund-och ytvatten skadliga kemiska produkter 
 

Primär skyddszon  

Hantering av sammanlagt 100 l kräver tillstånd. Detta är strängare än riktlinjerna 

från Svenskt Vatten. Vi vill se 250 l och tillstånd.  

 

SVAR: LRF åsyftar antagligen Svenskt Vattens rapport 2015-19, ” Vattenskydd – 

riskanalys och föreskrifter”, och tabell 3.1. Man bör uppmärksamma att det är en 

analys gjord utifrån ett regeringsbeslut för en ytvattentäkt och bör inte ses som 

en rekommendation för vad som alltid bör gälla i alla typer av 

vattenskyddsområden. Riskbilden för en ytvattentäkt och en grundvattentäkt är 

inte densamma. Omsättningstiden i ett grundvattenmagasin för en kommunal 

vattentäkt är lång och föroreningar som når grundvattnet kan orsaka irreversibla 

skador under överskådlig tid. I föreskriften inbegrips även skadliga kemiska 

produkter. Vissa kemiska produkter är skadliga redan i låga halter (utsläpp av små 

mängder). Gränsen för tillståndsplikt höjs till 250 l även i primär skyddszon för att 

ta hänsyn till LRF:s och tillsynsmyndighetens synpunkter. Det viktigaste för 

skyddet av vattentäkten är att kemikalier och farligt avfall förvaras invallade och 

nederbördsskyddade. Den delen av föreskriften kvarstår och således kan det vara 

acceptabelt att ytterligare krav på skyddsåtgärder som kan krävas för 

lastning/lossning av kemikalier med mera kan göras i tillståndsgivningen. 

 

 

Befintlig lagring bör vara tillståndspliktig och ny lagring bör kommunen kunna 

styra utanför den primära skyddszonen.  

 

SVAR: Kommunen instämmer i att det inte bör vara självklart att kemikalier och 

petroleumprodukter ska få lagras i primär skyddszon om det går att styra undan 
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Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
 

lagringen och hanteringen till sekundär skyddszon eller utanför 

vattenskyddsområdet. Det är något som tillsynsmyndigheten prövar vid 

handläggning av ärenden. Befintlig lagring är tillståndspliktig om mängden 

överstiger 250 l. Det är enbart om sekundärt skydd saknas som lagringen är 

förbjuden. Det vill säga om man förvarar kemikalierna/petroleumprodukterna med 

sekundärt skydd så är de tillåtna men kräver tillstånd över 250 l. Anledningen till 

att tillstånd sätts vid en mängdgräns är för att vid större hantering kan annat än 

enbart invallning/sekundärt skydd behöva villkoras.  

 

 

Undantag från kravet på tillstånd skall även vara flyttbara cisterner exempelvis 1 

kubikstank som verksamhetsutövaren kan ha på pickupen för att tanka i fält.  

 

SVAR: Även läckage från en enkubikstank kan orsaka betydande skador för 

vattentäkten. Kommunen anser att det är rimligt att även flyttbara cisterner ska 

vara försedda med sekundärt skydd.  

 

 

Sekundär skyddszon  

Kravet om tillstånd bör ändras till anmälan på grund av:  

o Finns omfattande kontroll och lagstiftning för dieselcisterner:  

▪ Kommunen ska ha uppgift om alla cisterner i kommunen.  

▪ Kommunen ska utföra tillsyn på cisternerna vart 5 år.  

▪ Lagkrav om besiktning av cisterner vart 6 år – cisterner utan 

korrosionsskydd vart 3 år.  

▪ Enligt befintlig lagstiftning skall anmälan ske till kommunen vid 

lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter.  

▪ Krav om sekundärt skydd på cisternen  

▪ Lagring över 3 kubik kräver tillstånd av byggnadsnämnden.  

 

SVAR: Av 1 kap 1 § NFS 2017:5 (Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor) 

framgår att dessa föreskrifter inte gäller hantering som är tillståndspliktig enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan 

tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det vill säga eftersom tillståndsplikt 

har införts (som anses befogad utifrån riskbilden för vattentäkten och möjligheten 

att villkora skyddsåtgärder vid lagring och hantering av större mängder) så gäller 

inte det som står i NFS 2017:5 och tillsynsmyndigheten måste villkora särskilt om 

den vill att samma krav ska gälla. 

 

I MSB:s föreskrifter för brandfarlig vara (MSBFS 2013:3) så ställs krav på tillstånd 

för hantering av brandfarliga vätskor för yrkesmässig publik verksamhet icke 

yrkesmässig verksamhet enligt följande: 100 liter extremt brandfarliga eller 

brandfarliga aerosoler, 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, 

och 10 000 liter (10 m3) brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C. 

Gränserna skiljer sig åt mot för yrkesmässig icke publik verksamhet. Av 2 kap 1 § 
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Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
 

punkten 9 framgår att brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som 

hanteras i lantbruksverksamhet är undantaget från kravet på tillstånd. Det innebär 

att dieseltankar och eldningsoljetankar i jordbruk etcetera inte kräver tillstånd 

enligt MSB:s föreskrifter. Likaså kan icke yrkesmässiga lagra stora mängder 

petroleumprodukter utan att det krävs tillstånd enligt MSB:s föreskrifter. Se kap 

2.6.2.3 angående revidering av § 2. 

 

Ändring sker inte från tillstånd till anmälan på grund av ovan nämnda och på 

grund av att tillsynsmyndigheten helst ser att begreppet anmälan genomgående 

ska utgå i föreskrifterna och ersättas med tillståndsplikt. 

 

 

Uppvärmning/försörjning av bostäder och jordbruksfastigheter bör vara 

undantaget.  

 

SVAR: Med reviderad utformning, se kap 2.6.2.3, bedöms en god kompromiss 

mellan olika intressen har uppnåtts i syfte att uppnå ett acceptabelt skydd för 

vattentäkten. Kravet på tillstånd för oljetankar för bostäder och 

jordbruksfastigheter bedöms då som en lämplig nivå. 

 

 

Föreskriften bör ändras i sin helhet till hantering av en volym överstigande 250 l. 

Det blir ett stort merarbete för såväl tillsynsmyndighet som för 

verksamhetsutövare att särskilja olika volymenheter. 

 

Eftersom volymgränsen om 250 l är vedertagen i lagstiftning är det onödigt att 

försvåra för tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare genom att föra in 

ytterligare volymgränser.  

 

SVAR: Ändring sker till 250 l. Gränsen för tillståndsplikt är inte lika viktig som 

kravet på sekundärt skydd. Se kommentarer ovan. 

 

 

Flyttbara cisterner exempelvis 1 kubikstank som verksamhetsutövaren  

kan ha på pickupen för att tanka i fält skall vara undantaget. 

 

SVAR: Även läckage från en enkubikstank kan orsaka betydande skador för 

vattentäkten. Kommunen anser att det är rimligt att även flyttbara cisterner ska 

vara försedda med sekundärt skydd.  

 

2.4.3.2 § 3 Bekämpningsmedel 
Primär skyddszon 

Föreskriften går längre än de allmänna råden och skall därmed revideras.  
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Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
 

Föreskriften innebär kraftig begränsning i brukandet för de som drabbas – 

antingen lägga ner produktionen eller ställa om produktionen – i ena fallet innebär 

det stora inkomstförluster, i det andra stora kostnader för omställning och 

inkomstförluster innan omställning är genomförd. Det är viktigt att kommunen är 

medveten om att ersättningskrav kan komma att ställas.  

 

Enligt den senaste domen i Mark-och Miljödomstolen gällande ersättning i Lerum, 

fick kommunen ersätta markägare 1 440 000 kr på grund av intrång samt annan 

skada (se bilaga).  

 

Vårt förslag är: tillstånd för hantering av växtskyddsmedel inom primär 

skyddszon. Argument för tillstånd:  

o Verksamhetsutövare måste ha behörighet att använda växtskyddsmedel.  

▪ De genomgår en utbildning där riskmedvetenhet ingår till exempel 

skyddsavstånd till brunnar, vattendrag etc. och vikten av att följa 

doseringsanvisningar. Utbildningen måste förnyas vart 5 år.  

▪ Befintlig lagstiftning ställer stränga krav om lagring och hantering till 

exempel var och hur du fyller sprutan och var och hur du rengör 

sprutan.  

▪ Det finns simuleringsprogram (MACRO DB) för att bedöma risk för 

läckage av bekämpningsmedel utifrån jordart osv.  

▪ Kemikalieinspektionen omprövar hela tiden godkännande av 

preparat.  

 

SVAR:  De allmänna råden, NFS 2003:16, anger att det i primär skyddszon bör 

föreskrivas att hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. De 

allmänna råden gör ingen distinktion mellan yrkesmässig och privat hantering, 

vilket görs i motsvarande stycke för hantering av växtnäringsämnen. Föreslagen 

föreskrift bedöms därmed vara i överensstämmelse med de allmänna råden. 

Dessutom är föreslagen föreskrift mindre sträng än de allmänna råden då 

föreskriften innehåller flera undantag från förbudet.  

 

Man måste skilja på riskbild, tillika fog för att besluta om en viss föreskrift, och 

möjlighet till att föreskriften kan medföra krav på ersättning enligt 31 kap 

miljöbalken. Det vill säga i många fall är en föreskrift befogad sett utifrån behovet 

av skyddet av vattentäkten, men kan samtidigt utgöra skäl för möjlighet till 

verksamhetsutövare att söka ersättning om föreskriftens reglering avsevärt 

försvårar markanvändningen. 

 

Angående ”Lerumdomen” så hade det varit intressant om målet hade överklagats, 

vilket inte har skett. Man kan utläsa att både Mark- och miljödomstolen och Mark- 

och miljööverdomstolen saknar uppgifter om i vilken omfattning Östads stiftelse 

redan före beslutet om vattenskyddsområde var begränsad i sin möjlighet att 

använda kemiska bekämpningsmedel i vattentäktens närhet. Det har i målen inte 

framförts uppgifter som talar för att särskild försiktighet är påkallad på grund av 

markens genomsläpplighet, väderförhållanden eller liknande omständigheter. 



    

11 av 39 

 

Ansökan – Fastställelse av grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt 

 

Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
 

Kommunen lade stor vikt vid att Östads stiftelse hade bevisbördan och framförde 

därför inte uppgifter som kunde bringa bättre klarhet i det avseendet. Frågan är 

om utgången hade varit annan om kommunen hade beskrivit sårbarheten och 

spridningsförutsättningarna i det enskilda fallet för vattentäkten och varför 12 m 

skyddsavstånd (med vindanpassade avstånd och hänsyn till lutning, platsens 

genomsläpplighet etc), inte är tillräcklig för den här specifika vattentäkten och att 

skyddsföreskriftens 3 § är i linje med de allmänna hänsynsreglerna. Vidare är 

frågan om det i andra mål, där sårbarhet och spridningsförutsättningar beskrivs 

bättre, blir en annan utgång i mål som rör ersättning enligt 31 kap miljöbalken än 

den utgång som blev fallet i målet mellan Lerums kommun och Östads stiftelse. 

 

Den primära zonen i föreslaget vattenskyddsområde för Hyndevad 

grundvattentäkt utgörs till stora delar av jordlager uppbyggda av sand- och 

grusavlagringar med hög permeabilitet och sårbarheten är därmed betydande 

inom området. Inom den primära zonen sker en tydlig grundvattenströmning mot 

uttagsbrunnarna. Sammantaget med svårigheten att rena ett grundvatten som 

blivit påverkat av bekämpningsmedel och med ett betänkande att Hyndevad utgör 

Eskilstunas huvudvattentäkt bedöms ett förbud enligt föreslagen föreskriften som 

väl motiverat. Det minsta fasta skyddsavståndet på 12 meter till 

dricksvattenbrunnar som föreskrivs i NFS 2015:2, 3 kap 1 § punkten 3, bedöms 

således absolut inte vara tillräckligt i föreliggande område.  

 

När det gäller den icke yrkesmässiga spridningen av kemiska bekämpningsmedel 

så bedöms markanvändningen inte avsevärt försvåras. Det borde vara möjligt att 

använda mekanisk och manuell bekämpning, t.ex. borttagande av ogräs för hand, 

hetvattenbekämpning och bränning.  

 

När det gäller att enbart reglera kemiska växtskyddsmedel så kan användning av 

biocidprodukter också innebära en betydande risk för vattentäkten. Därför bör 

även den hanteringen regleras. 

 

 

Sekundär skyddszon 

Krav på tillstånd följer Naturvårdsverkets allmänna råd. Det kan dock luta mot 

anmälningspliktigt om det är en hög lerhalt i marken.  

 

SVAR: Geologin i den sekundära zonen varierar och det finns områden som kan 

antas mindre känsliga än andra. Sammantaget bedöms dock tillståndsplikt vara 

rimligt både sett utifrån sårbarhet, riskbild och vattentäktens betydelse och värde 

som Eskilstunas huvudvattentäkt.     
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Samrådsredogörelse 
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2.4.3.3 § 4 Växtnäringsämnen 
Föreskriften går betydligt längre än vad handboken föreslår. Vi föreslår att all 

hantering av växtnäringsämnen (organisk och konstgödsel) överhuvudtaget inte 

ska regleras i skyddsföreskrifterna. Detta eftersom Eskilstuna ligger inom ett 

nitratkänsligt område. Om ni väljer att ha kvar nuvarande skrivning så behöver 

det förtydligas i föreskriften att tillståndet inte gäller konstgödsel.  

 

Havs- och vattenmyndigheten säger i utvärderingen av allmänna råd att 

tillståndsplikt för växtnäring inte är nödvändig i områden som ingår i nitratkänsligt 

område – vilket Eskilstuna gör. Detta med anledning av de mer stränga krav som 

då ställs för lagring och hantering. Det behövs därmed inget tillstånd.  

 

Eskilstuna ingår i ett nitratkänsligt område vilket innebär att det finns vatten som 

är känsligt för kväveföroreningar. I dessa områden upprättas strikta 

åtgärdsprogram för att skydda vattnet. Till exempel lagringsutrymmen, 

spridningsavstånd och spridningstider regleras.  

 

Föreskriften motverkar den regionala livsmedelsstrategins intention med att ge 

förutsättningar för regionens livsmedelsproduktion.  

 

SVAR: Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 anger att för yrkesmässig 

hantering av växtnäringsämnen i vattenskyddsområde bör föreskrivas om krav på 

tillstånd. Den föreslagna nya föreskriften följer det allmänna rådet i det avseendet.  

 
I rapporten ”Bättre rådlös än rådvill” av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 

en utvärdering av de allmänna råden NFS 2003:16 gjorts. För växtnäringsämnen 

anges att lagring och spridning av växtnäringsämnen idag berörs av ett mycket 

stort antal regler. Mycket av regelverket är kopplat till att begränsa utläckage av 

näringsämnen med hänsyn främst tagen till övergödningsproblematik. Ytterligare 

regler med syfte att skydda vattenresurser ur ett dricksvattenperspektiv kan 

behövas inom områden som dels riskerar att få problem med förhöjda nitrathalter 

dels problem med sjukdomsframkallande mikroorganismer. Nitrat kan omvandlas 

till nitrit som i sin tur är hälsoskadligt i vissa koncentrationer. Nitrat och nitrit är 

svårbehandlat i vattenverk. Nitrat är generellt sett inte något större problem i 

Sverige, men det finns områden med förhöjda halter, oftast lokaliserade i 

områden med ytliga grundvattenresurser, lätta jordar och ett intensivt jordbruk. 

Områden med många och stora djurbesättningar bör ägnas särskild 

uppmärksamhet eftersom det kan finnas risk för förorening av både yt- och 

grundvattenmagasin. Spridningsvägar och problem ser dock olika ut för yt- och 

grundvatten. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att rådet bör kompletteras 

med tydligare anvisningar om under vilka förutsättningar ytterligare reglering av 

växtnäringsämnen behövs inom ett vattenskyddsområde. Här öppnar HaV upp för 

att det kan krävas striktare reglering i vissa skyddsområden för att skydda 

vattentäkten.  

 

Jordbruksverkets föreskrifter för nitratkänsliga områden är framtaget med hänsyn 

till nitrat medan det för vattentäkten är mikroorganismer i organiska 
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växtnäringsämnen som utgör den största riskbilden före nitrat eller nitrit. Man kan 

till exempel behöva reglera hur lagring av ensilagebalar får ske, hur kompostering 

får ske och att stukalagring inte får ske eller i väldigt begränsad omfattning i den 

mängd som ska spridas på aktuellt fält. Det kan krävas större skyddsavstånd än 2 

m till sjö och vattendrag vid spridning av växtnäringsämnen.  

 

Av definitionen för växtnäringsämnen i förslaget som remitterades till LRF framgår 

att bland annat konstgödsel inte ingår i begreppet växtnäringsämnen, det vill säga 

konstgödsel är redan undantaget regleringen. 

 

Kravet på att lagringsutrymmet ska vara tätt skiljer sig inte mellan gällande och 

föreslagen ny föreskrift. Den är något vidare utformad än Jordbruksverkets 

föreskrifter för nitratkänsliga områden då fler lagringsutrymmen än bara de för 

stallgödsel inbegrips i kravet på tätt utrymme. Men föreskriften bedöms vara ett 

förtydligande av 2 kap 3 § miljöbalken. Ett utläckage av växtnäringsämnen till 

mark skulle kunna innebära förorening av grundvattnet och innebära risk för 

vattentäkten. Det skulle dessutom kunna utgöra ett miljöbrott. 

 

Föreskriften behålls i sin nuvarande utformning. 

 

2.4.3.4 § 5 Miljöfarlig verksamhet 
Primär och sekundär skyddszon 

Kommunen måste ta sitt ansvar och granska verksamheter som vill etablera sig i 

området i varje enskilt fall enligt Miljöbalken och de krav som ställs.  

 

SVAR: Kommunen instämmer. Det är väldigt viktigt. Det faller på 

tillsynsmyndigheten att göra granskningen. 

 

2.4.3.5 § 9 Avfall, förorenade massor och upplag 
Väghållning, primär och sekundär skyddszon 

Föreskriften gällande vägsalt bör formuleras om så att upplag av vägsalt tillåts om 

upplaget täcks. Upplag av vägsalt utan täckning är förbjuden i primär och behöver 

tillstånd i sekundär skyddszon.  

 

SVAR: Primär zon är så pass begränsad så kommunen inte ser någon anledning 

till att upplag av vägsalt behöver förekomma just där. Enbart täckning av salt 

bedöms inge ge någon garanti för att spridning av salt förhindras ske med 

ytavrinningen. I sekundär zon är upplag av vägsalt tillståndspliktigt. 

Regleringsnivån ändras inte i föreskriften. 

 

2.4.3.6 § 13 Skogsbruk 
Föreskriften om upplag av bark, GROT, flis, spån eller timmer bör utgå helt ur 

skyddsföreskrifterna.  
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Havs- och vattenmyndigheten säger i utvärderingen av de allmänna råden att 

restriktioner för upplag bör upphävas.  

o Förändrad lagstiftning och teknikutveckling inom området.  

o Timmer lagras i allt mindre omfattning på stora terminaler och aldrig 

direkt i sjöar eller vattendrag.  

o Miljöskyddsaspekter till följd av upplag av större mängder timmer regleras 

i särskild ordning.  

 
SVAR: Förskriften ändras så att grot tas bort och att endast permanenta upplag 

(mer än 6 månader) av timmer, bark, flis, spån och massaved är förbjudet i både 

primär och sekundär zon. Således ingen reglering av upplag under kortare 

tidsperiod. Undantaget från förbudet är lagring av ved för vedeldning för 

husbehov.   

 

2.4.3.7 § 15 Allmänna bestämmelser 
Tillstånd  

o Tillstånd bör vara fleråriga (generellt minst fem år) och kostnadsfria.  

o Konkurrensneutralitet gentemot företagare som inte har sin verksamhet i 

vattenskyddsområden.  

o Fleråriga tillstånd underlättar för tillsynsmyndighet och 

verksamhetsutövare.  

o Tillstånden bör kunna sökas på samma blankett – mindre arbete för 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.  

o Det är inte den enskildes verksamhet som anses vara särskilt miljöfarlig 

utan tillstånden följer av att kommunen valt att anlägga ett 

vattenskyddsområde i området – därav bör inte den enskilde belastas med 

kostnader för tillstånd.  

 

SVAR: Synpunkterna bedöms vara synpunkter till tillsynsmyndigheten för hur 

handläggning och debitering ska gå till och kommer inte att ändra någon 

formulering i § 15. Kommunen har vidarebefordrat synpunkterna till 

tillsynsmyndigheten. Taxan beslutas i separat ärende och inte samtidigt som 

fastställandet av vattenskyddsområdet. Men generellt kan sägas att myndigheter 

tar ut avgifter för prövning av verksamheter. Vattenskyddsprövningar är inget 

undantag. 

 

Intentionen är att tillstånden ska vara fleråriga. Det underlättar både för 

tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövare. Intentionen är också att underlätta 

vid tillståndsansökan så att verksamhetsutövaren kan söka för flera åtgärder 

samtidigt och dessutom få ett gemensamt tillstånd för alla tillståndspliktiga 

åtgärder. Förelägganden kan också beslutas i egen del i beslutet. 

 

Om inskränkningar är av sådan dignitet att det leder till signifikant 

produktionsbortfall hanteras det via anspråk om ersättning. Dvs. det är 

verksamheten som ska påvisa att så verkligen är fallet i varje enskilt fall. Att 
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balansera konkurrensneutralitet generellt kan rimligen inte åstadkommas inom 

ramen för framtagande av vattenskyddsföreskrifterna. 

 

2.5 Yttrande från Länsstyrelsen Södermanlands län 

2.5.1 Allmänna synpunkter för dokumentet 
Ett enhetligt uttryck rekommenderas användas för att beslutet vinner laga kraft 

i stället för att olika uttryck används, som ”träder i kraft” eller bara ”fastställs”. 

 

SVAR:  Dessa ord har olika betydelser. ”Fastställa” är när beslutet tas. ”Träda 

ikraft” innebär när beslutet börjar gälla (som inte behöver vara samma tidpunkt 

som när beslutet tas men som är det i detta fall). Skyddsföreskrifterna börjar gälla 

omedelbart även om de överklagas. Det skiljer sig då åt mot ”vinna laga kraft”. 

Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om överklagande 

har skett vinner inte beslutet laga kraft förrän överprövningen är avgjord och 

överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill säga när 

möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort. I kap 5.14 görs ett 

tillägg som förklarar begreppet laga kraft. 

 

Kap 5.1 skrivs om så att det är tydligt att skyddsföreskrifterna träder ikraft 

omedelbart. 

 

2.5.2 Synpunkter på förslag till föreskrifter 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till det utökade vattenskyddsområdet Hyndevad 

men har följande kommentarer till texten inför samrådet med berörda sakägare; 

2.5.2.1 Lagrum 
Föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken saknas i förslaget och detta 

lagrum kan därför tas bort från beslutsmeningen. 

 

SVAR:  Kommunen delar inte Länsstyrelsens uppfattning. I § 1 anges att marken 

inom vattentäktszonen endast får disponeras av vattentäktsinnehavaren. Då har 

man begränsat rätten att färdas och vistas inom ett område och 7 kap 30 § blir 

tillämplig. 

 

2.5.2.2 § 3 Bekämpningsmedel 
Istället för en specifik föreskrift om bekämpningsmedel i beslutet kan kommunen 

välja att hänvisa till de generella föreskrifter om användning av 

bekämpningsmedel och växtskyddsmedel som Naturvårdsverket och 

Kemikalieinspektionen beslutat. 

 

SVAR: Kommunens konsult, Ramboll, har vid muntlig kontakt med Länsstyrelsen 

stämt av med vad som egentligen avsågs med synpunkten. Svaret var att man 

tänker på potatisodlarmålet och ersättning enligt 31 kap miljöbalken och att det 
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hade kunnat vara bra att hänvisa till generella föreskrifter (som inte är 

ersättningsberättigade enligt 31 kap miljöbalken). 

   

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 2015:2) ställer krav på tillstånd vid användning av 

växtskyddsmedel utomhus i primär och sekundär skyddszon i 

vattenskyddsområde. Av 6 kap 2 § framgår att bestämmelsen inte gäller i 

vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 

vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter 

den 1 januari 2018. Därmed är Naturvårdsverkets föreskrifter inte tillämpbara för 

det aktuella grundvattenskyddsområdet. 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av biocidprodukter (NFS 2015:3) har 

inte tillräcklig reglering för det som skulle kunna innebära risker för vattentäkten. 

Det vill säga den förbjuder inte användningen utan har en otydlig reglering i 3 kap 

2 § och reglerar därutöver information till allmänheten samt krav på 

dokumentation. I 3 kap 2 § står följande: 

 

”Den som sprider en biocidprodukt ska vidta de försiktighetsåtgärder som med 

hänsyn till omständigheterna på platsen behövs för att skydda människors hälsa 

och miljön.” 

 

Föreskrifter för behörighet för användande av växtskyddsmedel är inte heller 

tillräcklig reglering för att skydda vattentäkten vid användning av produkterna. 

 

Man måste skilja på riskbild, tillika fog för att besluta om en viss föreskrift, och 

möjlighet till att föreskriften kan medföra krav på ersättning enligt 31 kap 

miljöbalken. Det vill säga i många fall är en föreskrift befogad sett utifrån behovet 

av skyddet av vattentäkten, men kan samtidigt utgöra skäl för möjlighet till 

verksamhetsutövare att söka ersättning om föreskriftens reglering avsevärt 

försvårar markanvändningen. Det är inte lämpligt att undvika att fatta beslut om 

en föreskrift bara för att undvika krav på ersättning. Det man möjligtvis kan göra 

är att se om andra riskminskningsåtgärder kan vidtas som ger samma skydd för 

vattentäkten som föreskriftens reglering skulle medföra. 

 

I det här fallet fattas beslut om en grundvattentäkt. Den primära zonen utgörs till 

stora delar av jordlager uppbyggda av sand- och grusavlagringar med hög 

permeabilitet och sårbarheten är därmed betydande inom området. Inom den 

primära zonen sker en tydlig grundvattenströmning mot uttagsbrunnarna. 

Bekämpningsmedel som når grundvattenmagasinet kan medföra irreversibla 

skador över överskådlig tid, vattentäkten kan bli obrukbar om den förorenas av 

bekämpningsmedel. Med ett betänkande att Hyndevad utgör Eskilstunas 

huvudvattentäkt bedöms sammantaget att ett förbud mot användning av kemiska 

bekämpningsmedel i primär skyddszon vara befogad och skyddsföreskriften 

behålls i sin nuvarande utformning.  
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2.5.2.3 § 15 Allmänna bestämmelser 
12 kap 6 § miljöbalken är endast en samrådsplikt (inte tillståndsprövning) i de fall 

olika åtgärder väsentligt påverkar naturmiljön. Kapitlet i övrigt omfattar inte heller 

en tillståndsprövning av jordbruk som anges i förslaget utan endast en 

anmälningsplikt om nedläggning av jordbruksmark (12 kap 9 §) samt 

tillståndsplikt för vilthägn (12 kap 11 §). 

 

Detta behöver rättas på några ställen i förslaget, t ex i föreslagen föreskrift 15 § 

och i avsnitt 5.11. 

 

SVAR:  Korrekt. Formuleringen är en allmänt förekommande text för många 

vattenskyddsområden men där viss del inte längre är aktuell. Texten om 12 kap 

stryks. 

 

2.5.3 Kapitlet allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna 
I avsnitt 5.8 behöver lagrummet 16 kap 2 § bytas mot nu aktuellt lagrum enligt 

texten. 

 

SVAR:  Kommunen bedömer att lagrummet fortfarande är aktuellt. Det står:  

”Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med 

villkor”.  

 

2.5.4 Övriga synpunkter 
Länsstyrelsen rekommenderar att avtal om skyltar träffas med berörda markägare 

innan förslaget till beslut fastställs i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen 

rekommenderar också att tillstånd söks och erhålls från väghållningsmyndigheten 

där så krävs för vissa skyltar, innan beslutet om vattenskyddsområde fastställs. 

 

SVAR:  Noterat. 

 

Föreläggandet som enligt avsnitt 5.9 ska ställas till sakägare om att, i samband 

med samrådet, inkomma med ersättningsanspråk bör referera till och baseras på 

31 kap 12 § miljöbalken och tiden för detta anges till som kortast 2 månader. 

 

SVAR:  I föreläggandet kommer 31 kap 12 § användas som lagstöd och tiden för 

att inkomma med ersättningsanspråk kommer att vara minst 2 månader. 
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2.6 Yttrande från Miljö- och räddningstjänstnämnden 

2.6.1 Synpunkter på förslag till avgränsning av vattenskyddsområdet 
Miljö- och räddningstjänstnämnden anser att den föreslagna utbredningen av 

primär och sekundär zon förefaller ändamålsenlig och väl underbyggd. 

 

SVAR:  Noterat. 

 

2.6.2 Synpunkter på förslag till föreskrifter 

2.6.2.1 Generella synpunkter 
Användningen av "berörd tillsynsmyndighet" bör ändras genom hela föreskriften. 

Det finns bara en tillsynsmyndighet för dessa föreskrifter och det är Miljö- och 

Räddningstjänstnämnden eller den nämnd som fullmäktige utser att bedriva 

kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Detta framgår av förslagets definitioner i 

avsnitt 6. Att ordet berörd tas med tillför inte något till föreskriften och kan skapa 

en osäkerhet kring vilken tillsynsmyndighet som avses då det ger intrycket att det 

kan finnas fler relevanta tillsynsmyndigheter. 

 

SVAR:  Ändring sker till att bara ange tillsynsmyndigheten för att minska risken 

för missförstånd. 

 

 
I förslaget på föreskrifter används både "anmälan" och "tillstånd". Dessa begrepp 

ska inte förväxlas med de lagstiftade begreppen anmälan och tillstånd enligt 9 

eller 11 kapitlet i miljöbalken. En "anmälan" utifrån vattenskyddsföreskrifter 

saknar lagstiftningsmässigt den tillåtna igångsättning efter 6 respektive 8 veckor 

som gäller enligt 9 och 11 kapitlet i miljöbalken. Detta gör att en "anmälan" 

antingen får karaktären av underrättelse, vilket nämnden bedömer inte är syftet 

med regleringen, eller att det i praktiken inte går att särskilja från föreskriftens 

tillstånd. Nämnden anser därmed efter vägledning från HaV att begreppet 

"anmälan" inte ska användas i föreskrifterna utan att en tidsgräns för tidigaste 

start av verksamhet har fastställts i föreskriften enligt samma förutsättningar som 

i 9 kapitlet, detta sker delvis i 15 § i förslaget. Det som nämnden anser är otydligt 

är vilka förutsättningar som gäller för verksamheten om handläggningen av en 

anmälan överskrider tidsgränsen. Nämnden anser i första hand att det saknar skäl 

att använda ett anmälningsförfarande i föreskriften och att de tre 

anmälningsförfaranden som finns i förslaget kan tas bort. 

 

SVAR: Vid muntlig avstämning med handläggaren på Miljö- och 

räddningstjänstförvaltningen och kommunens konsult, Ramboll, framkom att det 

inte var tydligt vilken skillnad det blir med anmälan jämfört med tillstånd och att 

de bestämmelser som förtydligar som gäller för anmälan och tillstånd som följer 

av miljöprövningsförordningen för C-verksamheter inte finns på liknande sätt i 

skyddsföreskrifterna. Handläggaren hade muntligt stämt av begreppet anmälan 

med Havs- och vattenmyndigheten. 
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Generellt har tanken varit att om högre riskbild ses så har tillståndsplikt valts där 

tillståndet kopplas till villkor, medan om lägre riskbild ses så har föreläggande om 

försiktighetsmått efter anmälan ansetts som tillräckligt.  

 

Föreskriften i § 15 i dess nuvarande utformning är vanligt förekommande i många 

skyddsföreskrifter. Men för att förbättra och ta hänsyn till nämndens synpunkter 

förtydligas tillståndsplikten i § 15. Dessutom görs tillägg om krav på innehåll i 

tillståndsansökan respektive dispensansökan. 

 

Begreppet anmälan hade kunnat definieras bättre i § 15. Men på grund av att 

stycke 2 i § 8 vägar tas bort och anmälan ändras till underrättelse i § 10 samt att 

regleringen av upplag kortare tid än 6 månader tas bort i § 13 så finns det bara en 

anmälningsplikt kvar i första stycket i § 8. Anmälningsplikten i det fallet ändras då 

till tillståndsplikt. 

 

 

Föreskrifterna saknar delvis reglering av verksamhet i vattentäktszonen. Nämnden 

anser att det bör vara tydligt vilka krav som ställs inom vattentäktszonen när de 

åtgärder som kan antas ingå i vattentäktsverksamhet genomförs, speciellt 

gällande underhåll av maskiner, mark, vägar och hus. Även om nämnden förstår 

att VA-huvudmannens verksamhet sker med intentionen att skydda vattnet så är 

det viktigt att reglera sådant som medför en risk för grundvattnet, för att minska 

riskerna exempelvis vid användning av underentreprenörer och för att reducera 

risken för att den mänskliga faktorn medför risker för grundvattnet. Utifrån den 

information vi fått i ärenden så har VA-huvudmannen för avsikt att följa en nivå 

motsvarande kraven för primär zon. Detta är också i princip vad nämndens förslag 

till korrigeringar motsvarar.  

 

SVAR:  Vattentäktzonen är tämligen stor, vilket gör att synpunkten kan förstås. 

Men samtidigt så innebär formuleringen i föreskriften att allt annat än 

vattentäktverksamhet är förbjudet. Det behövs därför inte införas någon särskild 

reglering under varje § som gäller vattentäktzonen. Skogsbruksverksamhet, 

bekämpningsmedelsanvändning etc. är således förbjudet och dispens kan behöva 

sökas när VA-huvudmannen gör underhåll som går utöver det normala. Man får 

anta att huvudmannen för vattentäkten har skyddet för vattentäkten i åtanke 

även när underentreprenörer anlitas och ställer nödvändiga krav på dem.  

 

Föreskrifterna bör förenklas och undvika att specificera zoner när föreslagen 

reglering gäller i samtliga. 

 

SVAR:  Praxis är att man tydligt anger för vilka zoner föreskrifterna gäller. 

Ändring görs inte i föreskrifterna. 
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2.6.2.2 § 1 Vattentäktzon 
I Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16 framhålls det som nu finns i 

förslaget på föreskrift, men också att vattentäktzonen bör vara inhägnad. Detta är 

idag bara delvis fallet (det saknas mot vattnet). Nämnden anser att skyddsnivån 

för området bör höjas så att hela vattentäktzonen är inhägnad, även mot 

Hyndevadsån.  

 

SVAR: Vattenverket är ett skyddsobjekt. Skalskydd och andra åtgärder som 

framgår av säkerhetsutredning hanteras inom ramen för det arbetet. Det vill säga, 

huvudmannen för vattentäkten avser ordna tillräckligt med skalskydd även om det 

inte särskilt anges i en föreskrift.  

 

 

Nämnden vill också betona att med vattentäktsverksamhet i föreskriften antas 

avses den verksamhet som behövs för att framställa vattnet, inklusive tekniskt 

underhåll och kontroll. Förslaget på föreskrifter saknar det undantag som finns i 

ytvattenföreskrifterna "Undantag gäller för huvudmannens tillsyn och underhåll av 

vattentäkten" men nämnden anser att det får anses vara uppenbart att nödvändig 

tillsyn och underhåll omfattas av begreppet vattentäktsverksamheten. 

 

Nämnden föreslår följande tillägg i § 1: 

Vattentäktzonen ska vara inhägnad. 

 

SVAR: Det stämmer att nödvändig tillsyn och underhåll omfattas av begreppet 

vattentäktsverksamheten. Ingen förändring görs av föreskriften. Avseende 

inhägnad se svar på föregående synpunkt. 

 

2.6.2.3 § 2 Petroleumprodukter och för grund-och ytvatten skadliga kemiska produkter 
Nämnden delar förslagets intention att förebygga risken för utsläpp av 

petroleumprodukter till mark eller dagvatten som kan förorena grundvattnet.  

 

Nämnden anser dock föreskriften behöver förenklas för att underlätta efterlevnad 

och tillsyn. 

 

Det är oklart om det är en märkbar skillnad i risk om det inom en fastighet eller 

verksamhet finns 250 liter eller 100 liter petroleumprodukter. Det är enligt vår 

bedömning få verksamheter som har över 100 liter petroleumprodukter men inte 

också samtidigt över 250 liter. Ett ökat krav i sekundär zon skulle således sällan 

betyda en inskränkning i praktiken. 

 

SVAR:  I föreskriften inbegrips även skadliga kemiska produkter. Vissa kemiska 

produkter är skadliga redan i låga halter (utsläpp av små mängder). Gränsen för 

tillståndsplikt höjs till 250 l även i primär skyddszon för ökad tydlighet och för att 

ta hänsyn till både LRF:s och tillsynsmyndighetens synpunkter. Det viktigaste för 

skyddet av vattentäkten är att kemikalier och farligt avfall förvaras invallade. Den 

delen av föreskriften kvarstår och således kan det vara acceptabelt att ytterligare 



    

21 av 39 

 

Ansökan – Fastställelse av grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt 

 

Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
 

krav på skyddsåtgärder som kan krävas för lastning/lossning av kemikalier med 

mera kan göras i tillståndsgivningen. 

 

 

Nämndens bedömning är att det inte finns skäl för att oljetankar för uppvärmning 

av hus ska vara undantagna från tillstånd. Det är viktigt för att förebygga 

påverkan på grundvatten vid incidenter vid användning eller påfyllning av 

villatankar. Att tankarna med kringutrustning har en god status kan kontrolleras 

och regleras via ett tillståndsförfarande. Ett tillståndskrav innebär inte en 

inskränkning alls för de flesta av de ca 200 småhusen i vattenskyddsområden. För 

att ett förbud mot de eventuella villatankar som är förbjudna enligt paragrafen ska 

vara praktiskt verksamt så behöver frågan om villatankar lyftas genom en 

tillståndsprocess. 

 

SVAR:  Föreskriften utformades utifrån vanligt förekommande föreskrifter. Bland 

annat i regeringsprövning har regeringen ansett att villaoljetankar kan undantas. 

Tillståndsplikten behålls för villaoljetankar. Delvis på grund av nämndens synpunkt 

men också på grund av att det inte är tydligt hur det blir för villaoljetankarna om 

de är undantagna från tillståndsplikt men övriga brandfarliga vätskor har 

tillståndsplikt, dvs är NFS 2017:5 undanröjd även för villaoljetankarna ändå. 

 

 

Föreskriften ger undantag från tillståndsplikt för förvaring av drivmedel i fordon 

samt från förbudet för förvaring i fordons bränsletank. Nämnden anser att det inte 

bör finnas situationer där det finns behov av att lagra drivmedel med sekundärt 

skydd i en volym över 100 liter inuti ett fordon. Om så sker bör det omfattas av 

tillstånd. Nämndens yttrande baseras på att avsikten varit att reglera samma sak i 

de två undantagen.  

 

SVAR: Större fordon kan ha tankar av bränsle, motorolja och hydraulolja som 

överstiger 100 l. Föreskriften talar om att det gäller i motordrivna fordon och 

arbetsmaskiner som är i bruk. Ett tillägg kan göras med ”under uppsikt” som 

nämnden föreslår nedan. Med den reviderade formuleringen bedöms en god 

kompromiss mellan olika intressen har uppnåtts i syfte att uppnå ett acceptabelt 

skydd för vattentäkten.  

 

  

Kraven på petroleumprodukter kan likriktas och inkludera även vattentäktszonen 

som i förslaget inte är reglerad. Det är inte omöjligt att det inom den verksamhet 

som inkluderas i vattentäktsverksamhet kan uppkomma ett behov av att hantera 

petroleumprodukter i form av exempelvis bränsle för maskiner eller 

reservkraftaggregat. 

 

SVAR: Det är redan reglerat i vattentäktzonen. Se svar för § 1. 
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Nämnden yrkar att paragraf 2 § får följande lydelse. 

 

2 § Petroleumprodukter och för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter  

Cisterner och lösa behållare, med tillhörande ledningar, som saknar nederbördsskydd och sekundärt 

skydd som rymmer hela den lagrade volymen är förbjudna. Undantaget från förbudet är förvaring av 

drivmedel i bränsletankar i fordon och arbetsmaskiner i bruk om det sker under uppsikt.  

 

Hantering av mer än 100 l petroleumprodukter och övriga för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska 

produkter får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.  

 

Undantaget från kravet på tillstånd är:  

• transport av kemiska produkter.  

• förvaring av drivmedel i bränsletankar i fordon och arbetsmaskiner i bruk om det sker under 

uppsikt.  

 

Oljetankar inomhus avsedda för uppvärmning av bostadshus omfattas av krav på tillstånd efter en 

övergångstid på 2 år efter att föreskrifterna vunnit laga kraft. 

 

SVAR:  Ordningen på styckena kan ändras då det bara är en redaktionell ändring 

och ordningen inte spelar någon större roll. Men om nämnden anser att det 

förenklar läsbarheten så kan korrigering ske.  

 

Första undantaget ändras inte till att enbart reglera kemiska produkter då det i 

resten av texten omnämns som ”petroleumprodukter” och ”för grund- eller 

ytvattnet skadliga kemiska produkter”. Ett tillägg görs med orden ”om det sker 

under uppsikt” i det andra undantaget. Tillståndsplikten för oljetankar inomhus för 

uppvärmning av bostadshus behålls. Dvs undantaget tas bort. Det är inte 

nödvändigt att ange en övergångstid då det redan framgår av § 16. 

 

2.6.2.4 §3 Bekämpningsmedel 
Nämnden anser att hantering av bekämpningsmedel ska vara förbjuden inom 

vattentäktszonen. Det kan däremot vara nödvändigt att kunna använda 

kontrollerade och inneslutna bekämpningsmedel av hygieniska skäl i 

byggnaderna. 

 

Nämnden föreslår ett tillägg för vattentäktzonen:   

Hantering av bekämpningsmedel utomhus är förbjuden.  

 

För sekundär skyddszon föreslår nämnden ytterligare ett undantag från 

tillståndsplikten: samt användning av bekämpningsmedel för punktsanering mot 

ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. 

 

SVAR:  Se kommentarer för § 1 ovan om att bekämpningsmedelsanvändning 

utomhus redan är förbjuden i vattentäktzonen. Ingen särskild förbudsreglering 

krävs. 
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För sekundär skyddszon har EEM och Kommunledningskontoret även tidigare 

uppmärksammat att tillägget är nödvändigt. Ändring enligt förslaget kommer att 

ske. 

 

2.6.2.5 5 § Miljöfarlig verksamhet  
Nämnden anser att riskerna med miljöfarlig verksamhet i tillräcklig grad regleras 

genom övriga paragrafer i förslaget på föreskrift och av miljöbalkens 2 och 9 

kapitel.  

 

Att införa ett tillståndskrav enligt föreskriften för anläggningar som är 

anmälningspliktiga enligt 9 kapitlet har inte något syfte utan medför endast 

administrativa pålagor för verksamhet och nämnden.  

 

De U-verksamheter som medför en risk för påverkan på grundvattnet regleras i 

tillräcklig omfattning av övriga förbud eller krav på tillstånd, likaså de C-

verksamheter som skulle kunna startas upp efter miljöbalkens tidsfrist på 6 

veckor.  

 

Nämnden yrkar på att 5 § får följande lydelse.  

 

5 § Brandövningsplats  

Etablering av brandövningsplats är förbjuden. 

 

SVAR:  Föreskriften har diskuterats internt i kommunen vid flera 

styrelsegruppmöten efter genomfört samråd. Kommunen har till slut landat i att 

förbjuda A-, B- och C-verksamhet i primär skyddszon och att införa tillståndsplikt 

för miljöfarliga U-anläggningar i både primär och sekundär skyddszon. I båda 

skyddszonerna förbjuds också etablering av brandövningsplats. 

 

2.6.2.6 6 § Avloppsvatten  
Nämnden anser att det saknas skäl för att i föreskrifterna öppna för nyetablering 

av avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration inom sekundär skyddszon. Det 

bör även inom sekundär skyddszon gälla ett generellt förbud. Om det i enstaka fall 

inte går att lösa hantering utan infiltration eller utsläpp till vatten så kan ärendet 

hanteras som en dispens. 

 

Nämnden yrkar på att 6 § får följande lydelse:  

 

6 § Avloppsvatten  

Nyetablering av avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration av spillvatten i mark eller i vatten är 

förbjuden.  

 

Ändring av befintlig avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration av spillvatten i mark eller i vatten 

får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.  
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Ny avledning av dagvatten från ytor utanför primär skyddszon till primär skyddszon eller ytor utanför 

vattenskyddsområdet till sekundär skyddszon får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

 

SVAR: Föreslagen föreskrift i dess nuvarande utformning är i överensstämmelse 

med de allmänna råden avseende infiltration av avloppsvatten. Föreskriften 

ändras inte. Högre restriktionsnivå kan inte motiveras genom riskbilden som 

förefaller låg i området när väl Sandhemsområdet får kommunalt VA. Risker 

kopplade till enskilda avlopp bedöms kunna hanteras i ett tillståndsförfarande. 

 

2.6.2.7 7 § Tvätt av fordon och arbetsmaskiner  
Nämnden anser att regleringen tydligt ska gälla i hela vattenskyddsområdet 

inklusive vattentäktszon, dvs att rubrik för zonindelning av föreskriften tas bort. 

Rubriken bör inte ge intryck av att inkludera alla fordon när regleringen endast 

gäller motordrivna fordon.  

 

Nämnden yrkar på att 7 § får följande lydelse:  

 

§ 7 Tvätt av motordrivna fordon och arbetsmaskiner  

Tvätt av motordrivna fordon och arbetsmaskiner med användning av avfettningsmedel, rengöringsmedel 

eller tvättmedel på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken utan föregående 

rening är förbjuden. 

 

SVAR: Angående vattentäktzon, se svar för § 1. Rubriken i § 7 ändras så att det 

framgår att det är motordrivna fordon, i övrigt ingen ändring i föreslagen föreskrift 

utom en redaktionell ändring för benämning på tillsynsmyndighet. 

 

2.6.2.8 8 § Vägar  
Nämndens bedömning är att en etablering av en väg är en så permanent och 

potentiellt riskhöjande åtgärd att det inte bör kunna ske genom ett 

anmälningsförfarande i sekundär zon.  

 

Förslaget till reglering innehåller en aktiv åtgärd riktad till Trafikverket och 

eventuellt andra väghållare kring att söka tillstånd respektive att anmäla. Att ha 

med aktiva åtgärder som efter sitt genomförande inte längre är relevanta är inte 

lämpligt i en föreskrift. Det bör hanteras genom en reglering och en övergångstid. 

 

Nämnden anser att de aktuella vägarna ska ha anordningar för att förhindra att 

utsläpp och spill kan förorena grundvattnet, så får också förslaget på föreskrift 

förstås. Det räcker inte med att tillstånd söks eller att en sådan åtgärd anmäls, 

det är också oklart vilken paragraf som reglerar att detta behöver ske och därmed 

vad som då anmäls eller söks tillstånd för och varför. Föreskriften kan tolkas som 

att övergångstiden i 16 § gör att det medges 3 år innan en anordning behöver ha 

sökts tillstånd för. Detta är orimligt lång tid då tiden för genomförande efter 

tillstånd också behöver räknas med. Den övergångstid på 2 år som regleras i 16 § 

i förslaget är tillräcklig för att anordningar ska hinna konstrueras vid behov. 
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Nämndens bedömning är att det saknas mandat och tekniskt rimliga åtgärder för 

att föreskriva att förhindra förorening eller spill vid olycka. Det normala vid alla 

olyckor där det blir skador på motorfordon eller transporterade tankar/behållare 

sker en utsläpp och spill på marken. Föreskriften måste reglera spridningen till 

grundvatten och risken för förorening av det och inte, som förslaget nu gör, trafik- 

och transporttekniska åtgärder.  

 

Nämnden yrkar på att 8 § får följande lydelse.  

 

§ 8 Vägar  

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndighet. Undantaget är skogsbilväg samt 

sådan väg där vägplan har upprättats och godkänts.  

 

För väg 230, väg 736 och väg 214 ska det finnas funktionell anordning för att förhindra att utsläpp av 

förorening eller spill i samband med olycka eller annat tillbud kan förorena grundvattnet. 

 

SVAR: Anmälningsplikten i sekundär skyddszon för nyanläggning av väg ändras 

till tillståndsplikt. 

 

Det är normalt väldigt svårt att få till bra formuleringar som reglerar 

skyddsåtgärder vid större vägar. I det här fallet ansågs det viktigt att få med en 

föreskrift då utsläpp av petroleumprodukter eller farligt gods vid olycka på väg 

utgör en av de absolut största riskerna för vattentäkten. På grund av svårigheten 

att få till en bra föreskrift som innebär att Trafikverket både kan göra 

skadereducerande och riskreducerande åtgärder längs känsliga vägpartier har 

kommunen valt att ta bort föreskriften i andra stycket och istället i allmänna 

upplysningar poängtera att alla risker inte är hanterade i skyddsföreskrifterna men 

att de ändå behöver hanteras. Särskilt poängteras riskerna från väg i kapitlet. 

 

2.6.2.9 9 § Avfall, förorenade massor och upplag  
Nämndens bedömning är att det är oklart vad föreskriften avser att reglera i 

förhållande till de regler som finns i lagstiftning gällande hantering av avfall.  

Hantering av avfall och upplag av avfall bör skiljas åt från tillståndspliktig deponi.  

Det är också olyckligt att undantag ges för hushållskompost när dessa ändå måste 

anmälas till nämnden vid etablering. Det kan ge viss otydlighet för boende i 

området. Nämnden har dock inget förslag för att hantera detta på ett tydligare 

sätt.  

 

Det är i tillsynen svår att avgöra rimlig kravnivå i förhållande till att ett 

uppkommet farligt avfall kan vänta på borttransport under ospecificerad tid eller 

samlas ihop till en rimlig mängd för borttransport. Nämnden anser att det bör vara 

ett undantag från att tillfälligt kunna förvara det farliga avfall som uppkommit i 

verksamheter inom skyddszonen om det hanteras på ett korrekt och 

riskförebyggande sätt. Att det enligt förslaget ska vara tillfällig förvaring är 

tillräcklig reglering för att undvika att det blir lagring i större mängd eller under 

lång tid. 
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Nämnden anser att det inte behövs ett undantag för sopkärl. Sopkärl kan inte 

anses omfattas av begreppet "upplag" och är därmed inte reglerade. Det gör inte 

heller godkända avfallsbehållare hos eventuella verksamheter, som i förslaget 

annars saknar undantag.  

 

Förslaget på föreskrift kan förenklas genom punktform.  

 

Nämnden yrkar på att § 9 får följande lydelse:  

 

§ 9 Avfall, förorenade massor och upplag  

Primär skyddszon  

Etablering av deponi är förbjudet. 

 

Upplag av följande är förbjudet  

• Avfall  

• Förorenade massor  

• Massor med okänd föroreningsbelastning  

• Asfalt  

• Oljegrus  

• Vägsalt.  

 

Undantaget från förbudet är upplag av:  

• Inert avfall och trädgårdsavfall.  

• Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, som läggs i hushållskompost på den egna 

fastigheten.  

 

Mellanlagring av farligt avfall är förbjudet.  

Undantaget från förbudet är:  

• tillfällig förvaring av farligt avfall som har uppkommit i den primära skyddszonen om förvaringen sker 

på plats som är utrustad med nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade 

volymen.  

 

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

 
Sekundär skyddszon  

Upplag av följande kräver tillstånd.  

• Avfall  

• Förorenade massor  

• Massor med okänd föroreningsbelastning  

• Asfalt  

• Oljegrus  

• Vägsalt.  

 

Undantaget från krav på tillstånd är upplag av:  

• Inert avfall och trädgårdsavfall.  

• Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, som läggs i hushållskompost på den egna 

fastigheten.  
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Mellanlagring av farligt avfall får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.  

Upplag av snö från områden utanför den primära och sekundära skyddszonen kräver tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. 

 
SVAR: Föreskrifterna kan bara reglera sådant som kan innebära risk för 

vattentäkten. Annan lagstiftning gäller alltid parallellt med vattenskydds-

föreskrifterna. I kapitlet för allmänna upplysningar, övrig och ny lagstiftning görs 

ett tillägg för att ytterligare förtydliga att något kan vara förbjudet. ”Det innebär 

att en åtgärd kan vara tillåten ur risksynpunkt för vattentäkten men vara 

förbjuden på grund av annan lagstiftning.” 

 
Ändring görs utifrån nämndens synpunkter men utan att göra för stora avsteg från 
föreskriftens remitterade utformning. 
 
 

2.6.2.10 10 Täkt, schaktnings- och underjordsarbeten  
Enligt miljöbalken är det inte möjligt att anmäla åtgärder i efterhand. Detta för att 

en anmälan ska vara ett sätt för tillsynsmyndigheten att ställa krav på 

genomförandet av verksamheten. Detta är inte relevant i efterhand och de krav 

som är aktuella för resultatet av arbetet framgår i detta fall av övriga regleringar i 

vattenskyddsföreskriften. Det undantag gällande akuta åtgärder som i denna 

föreskrift innehåller en reglering om anmälan bör enligt nämnden korrigeras. 

 

Föreskrifterna kräver att en anmälan ska göras i god tid (6 veckor) innan 

åtgärden, vilket i detta fall inte är möjligt. Istället bör undantaget baseras på att 

tillsynsmyndigheten underrättats.  

 

Förslaget på föreskrift inkluderar endast en yta som begränsning för krav på 

tillstånd. Vid hantering av markarbeten inom ytvattenföreskriftens område har 

nämnden använt som mest 100 m långt, 2 m djupt och 150 m3 som en gräns för 

mindre åtgärder. Förslaget på föreskrift medger att en mycket stor schakt kan 

göras så länge den inte tar upp mer yta än 100 m2. Nämnden anser att det inte är 

en ändamålsenlig reglering. Nämnden yrkar på att undantag ges för mindre 

schaktarbeten och att det definieras särskilt i avsnitt 6.  

 

Föreskriften bör enligt vad nämnden framfört tidigare även reglera vad som kan 

göras i vattentäktszonen. Nämnden yrkar på att samma reglering sker i 

vattentäktszonen som i primär zon då det finns vägar och tänkbara behov av 

markarbeten även inom vattentäktszonen.  

 

Nämnden yrkar på att 10 § får följande lydelse:  

 

§ 10 Täkt, schaktnings- och underjordsarbeten  

Vattentäktszon, Primär skyddszon  

Nyetablering och utvidgning av täktverksamhet, inklusive husbehovstäkt, är förbjuden.  
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Schaktningsarbeten får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Maskinell borrning, pålning och 

spontning i mark eller vatten får inte utföras utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Undantaget från 

tillståndsplikten är:  

• Mindre schaktarbeten  

• Arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av en skada eller för att förebygga skada 

som drabbar elproduktionen, trafiksäkerheten eller framkomligheten på allmän väg om 

tillståndsmyndigheten omgående underrättas.  

• Underhåll av markavvattningsanläggningar.  

• Normal drift och underhåll av vägar och ledningar.  

 

Sekundär skyddszon  

Nyetablering och utvidgning av befintlig täkt till nivå lägre än 3 meter ovan grundvattenytan är 

förbjuden. Husbehovstäktverksamhet över grundvattenytan är undantaget från förbudet men får inte 

bedrivas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.  

 

Schaktningsarbeten får inte ske utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Maskinell borrning, pålning och 

spontning i mark eller vatten får inte utföras utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Undantaget från 

tillståndsplikten är:  

 

• Mindre schaktarbeten  

• Arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av en skada eller för att förebygga skada 

som drabbar elproduktionen, trafiksäkerheten eller framkomligheten på allmän väg om 

tillståndsmyndigheten omgående underrättas. Underhåll av markavvattningsanläggningar.  

• Normal drift och underhåll av vägar och ledningar.  

 
SVAR: Angående reglering i vattentäktzonen, se svar för § 1. Ordet anmälan byts 
mot underrättelse. Se också svar på nämndens förslag till ny definition för mindre 
schaktningsarbeten. Istället för nämndens förslag görs ett tillägg om ”och till ett 
medeldjup på mer än 0,5 m” i både primär och sekundär zon. 

 

2.6.2.11 § 11 Energianläggningar  
Nämnden yrkar bifall till förslaget men yrkar på att regleringen för primär 

skyddszon även ska gälla vattentäktszonen.  

 
SVAR: Som föreskriften för vattentäktszonen är skriven är energianläggningar 
förbjudna. Det är inte nödvändigt med en särskild reglering för vattentäktzonen. 
Se svar för § 1.  
 
 

2.6.2.12 § 12 Enskilda grundvattentäkter  
Nämnden yrkar bifall till förslaget. 

 

SVAR: Noterat. 
 

 

 



    

29 av 39 

 

Ansökan – Fastställelse av grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt 

 

Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
 

2.6.2.13 § 13 Skogsbruk  
Nämnden gör bedömningen att det inte är motiverat att använda tidsgränsen för 

upplag från skogsbruk inom sekundär zon. Ytan skogsmark som omfattas av 

sekundär zon är begränsad och skogsmarken ägs i huvudsak av Eskilstuna 

kommun eller Eskilstuna Energi och Miljö AB. Den inskränkning det eventuellt 

skulle kunna medföra för en skogsägare om handläggningstiden för ett tillstånd 

överskrider de föreslagna 6 veckorna för handläggning av en anmälan är liten och 

sannolikt endast teoretisk. Om tidsgränsen för ett upplag i sekundär zon anmälts 

och sedan av något skäl skulle överskrida 6 månader lagring så krävs en 

tillståndsansökan. Det medför ett extra moment både inom tillsyn och för 

verksamhetsutövaren av i huvudsak administrativ karaktär.  

 

Vid eventuell återplantering av skog kan det finnas ett intresse av att mellanlagra 

bekämpningsmedelsbehandlade plantor i jord eller vatten i vattenskyddsområdet. 

Det bör framgå att det inte är tillåtet inom varken primär eller sekundär zon.  

 

Nämnden yrkar att § 13 får följande lydelse:  

 
§ 13 Skogsbruk  

Primär skyddszon  

Permanenta upplag (mer än 6 månader) av timmer, bark, flis, spån, grot och massaved är förbjudet. 

Upplag under kortare tid än 6 månader kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten. Det är dock tillåtet att 

utan tillstånd lagra ved för vedeldning för husbehov.  

 

Bevattning av timmer är förbjudet.  

 

Jord- och vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade trädplantor är förbjuden.  

 

Sekundär skyddszon  

Upplag av timmer, bark, flis, spån, grot och massaved kräver tillstånd. Det är dock tillåtet att utan 

tillstånd lagra ved för vedeldning för husbehov.  

Bevattning av timmer kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

 

Jord- och vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade trädplantor är förbjuden. 

 

SVAR: Förskriften ändras så att grot tas bort och att endast permanenta upplag 

(mer än 6 månader) av timmer, bark, flis, spån och massaved är förbjudet i både 

primär och sekundär zon. Således blir det ingen reglering av upplag under kortare 

tidsperiod. Undantaget från förbudet är lagring av ved för vedeldning för 

husbehov.   

 

Ett tillägg görs i § 3 att jord- och vattenslagning av bekämpningsmedels-

behandlade plantor är förbjuden i både primär och sekundär skyddszon. En ny 

definition för jord- eller vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade läggs 

till under avsnittet för definitioner. 
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2.6.2.14 § 14 Skyltning  
Nämnden yrkar bifall till förslaget. 

 

SVAR: Noterat. 
 

2.6.2.15 § 15 Allmänna bestämmelser  
Nämnden anser inte att de tillståndsprövningar som görs i samband med 

tillståndspliktiga verksamheter enligt 12 kapitlet miljöbalken (vilthägn) kan 

förväntas i tillräcklig omfattning hanterar de åtgärder som kräver tillstånd enligt 

dessa föreskrifter. Inte heller prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap kan 

förväntas innehålla alla regleringar som krävs enligt föreskriften. Prövningar enligt 

11 och 12 kapitlet bör inte undanta tillståndskrav enligt vattenskyddsföreskriften. 

Det utfärdas flera olika sorters tillstånd enligt förordningar till balken. Dessa 

prövningar är inom vitt skilda sakområden och kan i sin helhet inte inkludera 

regleringarna i vattenskyddsföreskrifterna. Därmed bör sådana tillstånd inte 

undanta tillståndsplikt enligt denna vattenskyddsföreskriften och detta styrkas ut 

föreskriften.  

 

Nämndens förslag på regleringar i föreskrifterna innehåller ingen reglering genom 

anmälan så det utgår i förslaget nedan, men bör annars också endast gälla 9 

kapitlet i miljöbalken.  

 

Nämnden yrkar att 15 § får följande lydelse:  

 
§ 15 Allmänna bestämmelser  

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Tillstånd kan förenas med särskilda villkor.  

 

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 dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt 

miljöbalkens 9 kapitel (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

 

SVAR: Formuleringen är en allmänt förekommande text för många 

vattenskyddsområden men där viss del inte längre är aktuell. Texten om 12 kap 

stryks. Vid prövningar enligt 11 kap tas hänsyn till påverkan på vattentäkter. 

Därav finns inget behov av dubbelprövning. Av Havs- och vattenmyndighetens 

rapport 2014:25 ”Bättre rådlös än rådvill” nämns under avsnittet för schaktning 

följande:  

 

”Muddring t.ex. är en vattenverksamhet som styrs av bestämmelser i 11 kapitlet 

och någon dubbelreglering är knappast vare sig nödvändig eller önskvärd. Att 

ett vattenskyddsområde inrättas utgör dock en viktig prövningsförutsättning så 

att erforderlig hänsyn kan tas till vattentäkten.” 
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Härav kan man dra slutsatsen att även Havs- och vattenmyndigheten är av 

samma åsikt, dvs att dubbelprövning av verksamheter som redan prövas enligt 11 

kap miljöbalken ska undvikas då hänsyn redan tas till vattentäkten i den 

prövningen. 

 
 

2.6.2.16 16 § Övergångsbestämmelser  
Nämnden yrkar bifall till förslaget. 

 

SVAR: Noterat. 
 

 

2.6.3 Synpunkter på kapitlet om allmänna upplysningar 

2.6.3.1 5.5 Tillsyn  
Nämndens bedömning är att användningen av ordet "berörd" ger intrycket av att 

det finns fler aktuella tillsynsmyndigheter, vilket det inte gör. Det bör tas bort. 

 

SVAR:  ”Berörd tillsynsmyndighet” ändras till ”tillsynsmyndigheten”. 
 

 

2.6.3.2 5.6 Tillstånd  
Nämnden anser att beskrivningen av tillstånd enligt föreskrifterna kan förenklas 

och förtydligas. 

  

Ett tillstånd kan tillsammans med föreskriva villkor få en acceptabel risk för 

grundvattenförekomsten. Ingen verksamhet kan bedrivas "utan risk" för skada på 

grundvattenförekomsten. En skrivning enligt förslaget gör att mycket få om ens 

några verksamheter kan få tillstånd, vilket för åtminstone samhällsinfrastruktur 

blir ohållbart. Det medför också att tillståndskrav i praktiken blir ett förbud.  

Vid handläggning av ett tillstånd så ligger ansvaret för en komplett ansökan på 

verksamhetsutövaren. Det bör förtydligas i avsnittet. Likaså möjligheten att avvisa 

ansökan om den inte förefaller bli komplett.  

 

Nämnden yrkar på att avsnittet får följande lydelse.  

 

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

tillsynsmyndigheten. En tillståndspliktig åtgärd får inte påbörjas innan tillstånd har erhållits. Tillståndets 

giltighet kan tidsbegränsas och kan förenas med villkor.  

 

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

kan utföras och drivas utan oacceptabel risk för skada på grundvattenförekomsten.  
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Den sökande ansvarar för att ta fram det material som behövs för prövningen. Om så inte sker kan 

tillsynsmyndigheten avvisa ansökan om tillstånd. 

 

SVAR: Texten revideras i stort sett utifrån nämndens förslag. Istället för 

”oacceptabel risk” väljs ”betydande risk”. Värt att notera att det är en 

upplysningstext och inte formellt bindande text såsom i skyddsföreskrifternas 

paragrafer. 

 

2.6.3.3 5.7 Anmälan  
Nämnden anser att anmälningsförfarandet inte medför någon minskad 

inskränkning för enskilda och verksamheter samt i vissa fall försvårar tillsyn och 

begreppet bör inte användas. Avsnittet kan då utgå.  

 

Om anmälningsbegreppet kvarstår föreslår nämnden att stycket får följande 

skrivning.  

 

En anmälningspliktig åtgärd får påbörjas tidigast sex veckor efter att den anmälts till 

tillsynsmyndigheten, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. En anmälan ska innehålla de 

uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna 

bedöma omfattning och risk för påverkan på grundvattnet. Tillsynsmyndigheten kan besluta om att 

anmälan behöver kompletteras samt förbjuda anmäld verksamhet eller föreskriva villkor för 

verksamheten. 

 

SVAR: Det nämnden anmärker på är en upplysningstext och inte formellt 

bindande text såsom i skyddsföreskrifternas paragrafer. Vid ett 

anmälningsförfarande kan inte tillsynsmyndigheten föreskriva om villkor men kan 

istället förelägga om försiktighetsmått med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 

 

Eftersom anmälan inte kvarstår i de reviderade skyddsföreskrifterna så tas texten 

om anmälan bort ur kapitlet ”Allmänna upplysningar”. 

 

 

2.6.3.4 5.8 Dispens från meddelade skyddsföreskrifter  
Nämnden anser att beskrivningen av dispens delvis är för relativ. Det kan inte 

generellt sägas vara "svårare" att få dispens än att få tillstånd. Det är också ett 

värdeord som omfattar många olika faktorer. Dispens kan fås för åtgärder som är 

förbjudna men som kan uppfylla föreskriftens syfte. I detta kan exempelvis ingå 

anläggningar för förbättrad säkerhet som oförutsett blivit omfattade av ett förbud 

i föreskriften, vilket då inte kommer att vara svårt att få. Laghänvisning i löpande 

text bör undvikas för att förbättra förståelse och läsbarhet och är enligt nämnden 

inte ett nödvändigt förtydligande då föreskrifterna i sin helhet är baserade på 

miljöbalkens regler. Nämnden yrkar på att avsnittet får följande lydelse: 

 

Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten medge dispens från  
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ovan meddelade föreskrifter. I samband med en dispensprövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva 

villkor för verksamheten och begränsa dispensens giltighetstid. Dispens får meddelas endast om det är 

förenligt med föreskrifternas syfte. 

 

SVAR: Det nämnden anmärker på är en upplysningstext och inte formellt 

bindande text såsom i skyddsföreskrifternas paragrafer. Texten ändras till: Om 

särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten medge dispens från ovan 

meddelade föreskrifter. I samband med en dispensprövning kan 

tillsynsmyndigheten föreskriva de villkor som anses behövliga för att undvika 

vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken) och begränsa dispensens giltighetstid. 

Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt 

med föreskrifternas syfte. 

 

2.6.4 Synpunkter på definitioner 
Nämndens bedömning är att definitionerna generellt är väl utformade. Däremot 

kan vissa kompletteringar göras, delvis på grund av nämndens förslag på 

ändringar av föreskrifter i förslagets avsnitt 4.  

 
SVAR: Noterat. 

 
 
Som vi förstår förslagets intention och kommunikation under ärendets gång så är 

det avsett med definitionen av "under uppsikt" att det inte ska kunna bli större 

ansamlingar av fordon i varierande skick på enskilda tomter eller på 

verksamheters fastigheter. Nämnden anser då att definitionen av "under uppsikt" 

behöver kompletteras. Nämnden yrkar på ett tillägg i definitionen enligt nedan.  

 
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 anses inte vara under uppsikt. 

 

SVAR: Sista meningen har lagts till i definitionen, med ett tillägg som jämför med 

skrotbilar. 

 

 

Nämnden anser, som nämns i avsnitt 4, att en definition behövs av mindre 

schaktarbeten. Denna definition bör omfatta volym, djup och utbredning för att 

vara tydligt för utförare och vid tillsyns, samt att inte kunna bli större ingrepp än 

vad som är lämpligt. Detta är direkt kopplat till nämndens yrkande angående 

förslag på föreskrift § 10.  
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Mindre schaktarbete  

Ett markarbete som omfattar en sträcka kortare än 100 m, grundare än 2 m djupt schakt och mindre total 

volym än 150 m3 antingen genom grävning, borrning, plogning eller annan liknande 

markbearbetningsmetod. 

 

SVAR: Det som framför allt är riskfyllt för vattentäkten är större 

schaktningsarbeten där man kommer nära grundvattenytan eller större 

schaktningsarbeten där man har maskiner på plats under längre tid. 

Genomförandet av större schaktningsarbeten kan innebära risk för att förorening 

uppkommer. T.ex. utsläpp av hydraulolja, läckage av bränsle vid tankning, 

läckage av bränsle i samband med stöld, läckage från tankar etc. Ju större 

arbeten som utförs desto större är ytorna som är blottlagda för föroreningar i 

samband med utsläpp och läckage. Som ett tillägg i föreskriften anges ett 

medeldjup på en halvmeter så att de som enbart gräver ytligt på ett område inte 

behöver söka tillstånd. 

 

 

Nämnden yrkar på att definitionen av Förorenade massor tas bort ur 

föreskriften då det är ett generellt använt begrepp där en definition i föreskriften 

inte anses nödvändig. Det är heller inte så att vad som är förorenade massor 

bestäms av tillsynsmyndigheten så i andra hand så bör den meningen strykas ur 

definitionen. 

 

SVAR: Definitionen av förorenade massor har varit föremål för diskussion vid 

upprättande av många vattenskyddsområden och behöver definieras för 

förståelsen av föreskriften. Formuleringen är vanligt förekommande i många 

skyddsföreskrifter. Sista meningen i definitionen stryks men i övrigt behålls 

definitionen. 

 

 

Nämnden yrkar på att definitionen av Husbehovstäkt tas bort ur föreskriften då 

det är ett definierat begrepp i lagstiftningen och en separat definition i 

föreskrifterna underlättar inte förståelse eller framtida tillsyn.  

 

SVAR: Det är normalt förekommande att det definieras i vattenskyddsföreskrifter 

och underlättar förståelsen för allmänheten och verksamhetsutövare. Definitionen 

behålls. 

 

 

Nämnden yrkar på att definitionen av Materialtäkt tas bort då det inte 

förekommer som ord i förslaget till föreskrifter. Ordet täkt som används i 

föreskriften är ett välkänt begrepp som inte behöver definieras separat. 

 

SVAR: Det är normalt förekommande att det definieras i vattenskyddsföreskrifter 

och underlättar förståelsen för allmänheten och verksamhetsutövare. Definitionen 

behålls men har bytt namn till ”täkt”. 
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Nämnden yrkar på att definitionen av Schaktning tas bort ur föreskriften då det 

är ett välkänt begrepp. Förslaget på definition medför en inskränkning av vad som 

är schaktning i och med att föreskrifternas yta för tillståndskrav ingår i föreslagen 

definition. Nämnden anser att nedplöjning av ledningar och andra mindre 

schaktarbeten ska omfattas av föreskriften då de kan skapa en transportkanal för 

föroreningar. Se även nämndens förslag på Mindre schaktarbete.  

 

SVAR: I många arbeten med skyddsföreskrifter har definitionen för schaktning 

varit föremål för diskussion. Till exempel har frågor kommit på om det är 

schaktning när massor läggs tillbaka etc. Därför behålls definitionen. Det har i 

bedömning av riskbild i området och således i utformning av skyddsföreskrifter 

hafts i åtanke att jordlagren i området består av högpermeabla sand- och 

grusjordar med avsaknad av ett täckande tätande övre marklager. Mindre 

schaktarbeten, liksom nedplöjning av ledningar, bedöms således inte medföra 

någon betydande skillnad vad gäller möjligheten för eventuella föroreningar att 

infiltrera jordlagren och bedöms därmed inte heller behöva omfattas av 

föreskriften. 

 

 

Nämnden yrkar på att definitionen av Upplag tas bort ur föreskriften då det är ett 

välkänt begrepp. Vidare används ordet upplag i förslaget på föreskrifter även för 

träprodukter och ved för husbehov vilken nämnden inte tycker omfattas av 

förslagets definition på upplag.  

 

SVAR: I många arbeten med skyddsföreskrifter har just upplag varit föremål för 

diskussion med vad det innebär. Vad allmänheten och tillsynsmyndigheter tolkar 

in i begreppet kan skilja sig åt. Dessutom har det i regeringsbeslut vid 

överklagande av vattenskyddsområde konstaterats att upplag behöver definieras. 

Definitionen behålls men ett tillägg görs om att det inte har karaktären av deponi 

(som har en egen definition). 

 

 

Nämnden yrkar på att definitionen av Yrkesmässig hantering av 

bekämpningsmedel tas bort då en separat definition i föreskrifterna inte tillför 

tydlighet eller underlättar tillsyn av bekämpningsmedel. 

 

SVAR: På grund av att allmänheten ska läsa och förstå skyddsföreskrifterna så 

har begreppet bekämpningsmedel använts före biocider och växtskyddsmedel i 

själva föreskriften. För att förtydliga yrkesmässig för allmänheten så har man valt 

att ha med definitionen. Definitionen behålls. 
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2.7 Yttrande från SGU 

2.7.1 Synpunkter på förslag till avgränsning av vattenskyddsområdet 
För att kunna göra en relevant granskning av vattenskyddsområdets avgränsning 

relativt de geologiska förutsättningarna har SGU utöver remisshandlingen även 

tagit del av det omaskade tekniska underlaget. 

 

Utifrån de uppgifter om geologi och grundvattenförhållanden som SGU haft 

tillgång till, så anser SGU att avgränsning av skyddszonerna är välmotiverade och 

väl anpassade efter områdets geologi och de risker som identifierats. 

 

SVAR:  Noterat. 

 

2.7.2 Tillgång till handlingar  
SGU ser positivt på säkerhetstänkande som inneburit att kommunen låtit ta fram 

en handling som är mer publik där sårbar information maskats bort jämte en 

handling som innehåller även säkerhetsklassad information. Det är emellertid 

viktigt att de personer som i framtiden ska handlägga ärenden kopplade till 

vattenskyddsområde, även kan ta del av vissa delar av det maskade underlaget. 

Detta då det samlade hydrogeologiska underlag som det maskade underlaget 

innehåller utgör en värdefull grund för bedömningar av anmälningar och 

tillståndsprövningar. 

 

SVAR:  Kommunen delar SGU:s uppfattning. Tillsynsmyndigheten kommer att få 

underlag för att kunna göra korrekta bedömningar vid handläggning av ärenden. 

Vidare kan även Räddningstjänsten behöva få del av viss sekretessbelagd 

information. Styrgruppen diskuterar detta vidare. 

 

I det maskade underlaget finns en karta med bedömt tillrinningsområde. Denna 

karta föreslår SGU kan få vara med även i det publika underlaget då den kan göra 

stor pedagogisk nytta inför frågor kopplat till markanvändningsplanering m.m. 

 

SVAR:  Noterat. Kommunen ser över möjligheten till att göra en anpassad karta 

med bedömt tillrinningsområde som kan vara publik. 

 

2.7.3 Synpunkter på förslag till föreskrifter 
Rörande föreslagna föreskrifter anser SGU att dessa är välskrivna och i 

övervägande del välmotiverade. Emellertid råder SGU till en justering i de två 

föreslagna paragraferna nedan. Sammantaget tillstyrker SGU nu föreslaget 

vattenskyddsområde men rekommenderar en översyn av § 9 och § 10. 

 

SVAR:  Noterat. Bemötande på synpunkter på § 9 och 10 redovisas nedan. 
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2.7.3.1 § 9 Avfall förorenade massor och upplag 
SGU avråder till nu föreslaget undantag gällande deponering av inert avfall. 

Anledningen till det är att det inte kan garanteras att den typ av avfall är helt fritt 

från ämnen som kan vara skadliga för grundvattnet. För att minska risken för att 

inerta avfall läggs för vattentäkten sårbara områden, så rekommenderar SGU 

istället att deponering av inert avfall bör kräva särskilt tillstånd som ges i enlighet 

med gällande lagstiftning kopplat till deponering av inert avfall (Förordning 

2001:512 om deponering av avfall). Orsaken till det är att SGU anser att det finns 

en miljömässig risk att inerta massor, trots kontroll av massornas renhet, kan 

vara felklassade. Denna typ av risker anser SGU skall undvikas inom 

vattenskyddsområdet med tanke på områdets sårbarhet och värde. 

 

SVAR: Kommunen delar SGU:s inställning rörande att det finns miljömässiga 

risker med inerta massor. Anledningen till att deponering av inert avfall undantas 

förbudet är att ett förbud skulle var för strängt då flera typer av inert avfall inte 

innebär en reell risk för vattentäkten. Det har varit svårt att hitta ytterligare en 

definition som gör att man bara kan reglera vissa typer av inert avfall. Deponering 

av inert avfall är redan tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet enligt 29 kap 22 

§ miljöprövningsförordningen och har verksamhetskod 90.310. På grund att man 

ska undvika dubbelreglering så reglerar inte skyddsföreskrifterna krav på tillstånd 

för deponering av inert avfall. Men föreskriften justeras så att det blir 

tillståndspliktigt med upplag av inert avfall i både primär och sekundär skyddszon. 

 

2.7.3.2 § 10 Täkt, schaktnings och underjordsarbeten 
SGU anser att det inte bör vara tillåtligt med nyetablering av grustäkt eller 

förlängning av eventuella befintliga täkttillstånd inom vattenskyddsområdet. Detta 

mot bakgrund av SGUs grundinställning att naturgrusbrytning i 

grundvattenförekomster, avgränsade i vattenförvaltningen, inte ska förekomma 

och i synnerhet inte då täktverksamhet sker uppströms dricksvattentäkter. 

 

SVAR: Ingen aktiv täktverksamhet finns i området idag och förutsättningarna för 

sådan verksamhet inom sekundär zon bedöms som låg. Föreskriften är i linje med 

de allmänna råden och behålls i sin nuvarande lydelse.   

 

 

2.8 Yttrande från Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen meddelar att myndigheten har tagit del av samrådet enligt ovan. 

 

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för åtgärder i skogen som inte berör 

skogsvårdsåtgärder. Det gäller även inom nyckelbiotoper och naturvårdsavtal. 

 

Om åtgärder riskerar att skada ett biotopskyddsområde ska dispens sökas hos 

Skogsstyrelsen. 

 

Använd gärna karttjänsten Skogens Pärlor för planeringsunderlag. 
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SVAR:  Noterat. 

 

2.9 Yttrande från Stadsbyggnadsnämnden 
I det nu pågående översiktsplanearbetet som är på samråd redovisas den nya 

avgränsningen för primär och sekundär skyddszon som överensstämmer med nya 

föreslagna skyddszoner. I översiktsplanen finns dessutom tillhörande text som 

samtidigt informerar övergripande om skyddsföreskrifterna.  

 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att inga verksamheter planeras långsiktigt i 

eller i anslutning till skyddszonerna som står i konflikt med grundvattenskyddet.  

Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på ett utökat skyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Hyndevads grundvattentäkt. 

 
Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till grundvattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt och har inget att erinra. 

 

SVAR:  Noterat. 

 

 

2.10 Yttrande från Torshälla stads nämnd 
Torshälla stads nämnd har meddelat att nämnden inte yttrar sig gällande samråd 
om nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt. 
 
SVAR:  Noterat. 

 

 

2.11 Yttrande från Trafikverket 

2.11.1 Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter 

2.11.1.1 §8 Vägar 
Trafikverket vill i egenskap av väghållare för väg 214 och väg 230 lyfta 

nedanstående. 

 

En skyddsföreskrift ska inte förelägga om aktiv åtgärd utan antingen ska det finnas 
krav på anmälan, krav på tillstånd eller förbud för verksamheten. Skrivningen 
behöver därför justeras så att texten som kan tolkas som föreläggande tas bort och 
så att det inte antyds att vidtagande av åtgärder alltid är nödvändiga/motiverade 
eller alltid antas vara en fysisk anordning. 
 
Längs både väg 230 och 214 finns fysiska åtgärder vidtagna i början av 1990-talet. 
Trafikverket har under 2014 genomfört en ny riskbedömning av konfliktsträckor 
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mellan vägar och vattenförekomster för grundvatten och där återfinns ingen av de 
tre vägarna som är kopplade till Hyndevads vattenskyddsområde. 
 

SVAR: Det är normalt väldigt svårt att få till bra formuleringar som reglerar 

skyddsåtgärder vid större vägar. I det här fallet ansågs det viktigt att få med en 

föreskrift då utsläpp av petroleumprodukter eller farligt gods vid olycka på väg 

utgör en av de absolut största riskerna för vattentäkten. På grund av svårigheten 

att få till en bra föreskrift som innebär att Trafikverket både kan göra 

skadereducerande och riskreducerande åtgärder längs känsliga vägpartier har 

kommunen valt att ta bort föreskriften i andra stycket och istället i allmänna 

upplysningar poängtera att alla risker inte är hanterade i skyddsföreskrifterna men 

att de ändå behöver hanteras. Särskilt poängteras riskerna från väg i kapitlet. 

 

Då de anordningar som installerades i början av 1990-talet snart är 30 år gamla 

ställer sig kommunen tveksam till om funktion och status fortsatt är sådan att de 

erbjuder erforderligt skydd i samband med en olycka med utsläpp.  

 

Vad gäller den riskbedömning av konfliktsträckor mellan vägar och 

vattenförekomster för grundvatten från 2014 som Trafikverket refererar till ställer 

sig kommunen ytterst tveksam till underlaget för det utfallet. Hyndevad är 

Eskilstunas huvudvattentäkt och i särklass kommunens viktigaste vattentäkt. Den 

baserar sitt uttag på grundvatten från en isälvsavlagring uppbyggd av sand- och 

grus som vedertaget har hög permeabilitet och sårbarhet. Väg 230, som får anses 

vara en relativt trafikerad väg och dessutom rekommenderad för farligt gods, skär 

isälvsavlagringen i vattentäktens brunnsområde/inre skyddsområde på nära 

avstånd till uttagsbrunnar såväl som infiltrationsbassänger. Att en sådan 

vägsträcka inte bedöms som betydande konfliktsträcka i Trafikverkets analys 

väcker mer frågor än svar avseende grundkriterierna för utförd riskbedömning.     

3. Inarbetande av synpunkter i ansökan 

Kommunen har beaktat de huvudsakliga synpunkter som kommit in under 

samrådsfasen och föreslagit revidering i skyddsföreskrifterna.  

 

Utöver ändringar som härrör från inkomna synpunkter har ytterligare mindre 

revideringar gjorts.  
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1. Bakgrund

Hyndevad vattentäkt, som är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt, baserar sitt
uttag på grundvatten i Strömsholmsåsen, ca 6 km sydväst om Eskilstuna centrum,
vilket förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån.
Strömsholmsåsen är en isälvsavlagring sand- och grusavlagringar med hög
vattenförande kapacitet. Vattentäkten är ansluten till Hyndevad vattenverk och
svarar för vattenförsörjningen till i ca 85 000 personer inom kommunen. Någon
alternativ reservvattentäkt, utöver grundvattenmagasinet i åsen, saknas i
dagsläget vilket än mer stärker betydelsen av en tryggad dricksvattenförsörjning
vid Hyndevad.

Eskilstuna Energi och Miljö AB, huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i
Eskilstuna kommun, har i samband med översyn av befintligt grundvattenskydd
för Hyndevad vattentäkt tagit fram förslag till nytt grundvattenskyddsområde med
nya skyddsföreskrifter.

Ett befintligt vattenskyddsområde från 1980 finns fastställt för
grundvattenskyddet. Befintligt grundvattenskyddsområde bedöms dock ha en
begränsad utbredning, framför allt åt norr där delar av aktuellt
grundvattenmagasin inte omfattas av skyddsområdet. I samband med
fastställande av nytt skyddsområde ska befintligt grundvattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter, fastställda av vattendomstolen vid Stockholms
Tingsrätt 1980, upphävas.

Under 2014 fastställdes ett skyddsområde för ytvattenskyddet, som omfattar bl.a.
Hyndevadån och Östra Hjälmaren, av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.
Delar av grundvattenmagasinet ligger inom ytvattenskyddsområdets gräns, främst
inom dess tertiära skyddszon. Varken områden med uttagsbrunnar eller
infiltrationsbassänger omfattas dock fullt ut av ytvattenskyddsområdet.

Grundvattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad
vattentäkt ska fastställas av kommunen.

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 § MB.
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1.2 Vattentäktens skyddsvärde
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 anses
Hyndevad vattentäkt ha extremt stort skyddsvärde som viktig allmän vattentäkt
där det saknas reservvattentäkt.

2. Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna

Syftet med framtagandet av grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är
att skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt
perspektiv. Skyddsområdet utgör 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
de inskränkningar i markanvändningen kring Hyndevad vattentäkt som behövs
utifrån de speciella förutsättningar som råder i området.

Bakgrund till föreliggande arbete är att upprättat nytt vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattenskyddet ska följa HaV:s gällande råd
och anvisningar för vattenskyddsområden (allmänna råd NFS 2003:16, handbok
2010:5 och dess rapport 2014:25), de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
(1998:808, 2 kap) samt EGs ramdirektiv för vatten 2000/60/EG.

3. Förslag till avgränsning av skyddszoner

Det föreslagna vattenskyddsområdet sträcker sig både norr och söder om
Hyndevadsån och är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär
skyddszon enligt kartor i Bilaga 1a-c.

3.1 Vattentäktszon
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt.
Principen är att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren
och enbart vattentäktsverksamhet ska förekomma. Två vattentäktszoner föreslås
norr om Hyndevadsån. En sammanhängande vattentäktszon för brunnarna i det
primära uttagsområdet och för infiltrationsbassänger, vilken omfattar det
nuvarande inhägnade området söder om väg 230, samt en vattentäktszon vid
Brunn 1, vilken omfattar det lokalt inhägnade området kring brunnen.

3.2 Primär skyddszon
Syftet med en primär skyddszon är att skapa ett rådrum i såväl tid som rum för
räddningstjänst och för eventuellt andra motåtgärder i händelse av akut
förorening i marken. Havs- och vattenmyndighetens rekommendation är att
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uppehållstiden för grundvatten från zonens yttre gräns ska uppgå till minst 100
dygn.

Området för primär skyddszon omfattar ett sammanhängande ca 1,55 km2 stort
område, inklusive vattentäktszon, och innefattar både tidigare brunnsområde och
inre skyddszon. Primär skyddszon omfattar de delar av isälvsavlagringen som för
vattentäkten utgör aktuellt grundvattenmagasin. Grundvattenmagasinet
begränsas av vattendelare, i norr på norra sidan Hyndevadsån i höjd med
Badvägen/Bandavägen öster om Borsöknasjön och i söder på södra sidan av ån
strax norr om Husby-Rekarne kyrka. Nu föreslagen primär skyddszon innefattar
således även de delar av isälvsavlagringen som på södra sidan av ån har en tydlig
grundvattenströmning i riktning norrut mot uttagsbrunnarna. Detta område kan
bli aktuellt som ett kompletterande infiltrationsområde i framtiden. Primär
skyddszon inkluderar även områden vid sidan av isälvsavlagringen där jordlagren
består av sandavlagringar med hög genomsläpplighet samt områden där
isälvsavlagringen och grundvattenmagasinet tros återfinnas under tätare
jordlager.

3.3 Sekundär skyddszon
Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet. Zonen
syftar även till att tydliggöra vattenskyddsområdets planmässiga betydelse så att
hänsyn tas till vattenskyddet i samband med nyetableringar inom vattentäktens
närområde samt till att tydliggöra för boende och verksamhetsutövare att de
bor/verkar inom vattentäktens närområde och att deras verksamheter kan, om än
långsiktigt, ha betydelse för vattenkvaliteten.

Havs- och vattenmyndighetens rekommendation är att uppehållstiden för
grundvatten från zonens yttre gräns ska uppgå till minst 1 år. Föreslagen
sekundär skyddszon begränsas huvudsakligen av bedömda grundvattendelare och
topografiska höjdryggar, där strömningstider från yttersta gräns inom mot
uttagsområdena troligen både kan vara något längre eller kortare än 1 år. Den
sekundära zonen, tillsammans med den primära zonen, omfattar de områden som
i stort kan antas bidra till grundvattenbildningen i åsen.

Sekundär skyddszon utgörs av ett större sammanhängande område (ca 3,1 km2)
kring den primära skyddszonen och innefattar hela tidigare yttre skyddszon.
Zonen inkluderar de till åsen närmast intilliggande områdena vilka bedöms ha en
naturlig grundvattenströmning in mot isälvsavlagringen. Även omkringliggande
områden med genomsläppliga jordar där en grundvattenströmning in mot
uttagsbrunnarna bedöms kunna genereras vid en situation med större
grundvattenuttag omfattas av sekundär skyddszon. Därtill är även områden på
omkringliggande höjdpartier med avrinning mot åsen inkluderade i zonen.

Sekundär skyddszon inkluderar även Borsöknasjön då infiltration från sjön till
grundvattenmagasinet inte kan uteslutas och då sjöns tätare bottenskikt bör
skyddas.
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4. Förslag till skyddsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Eskilstuna
kommun om grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt i Eskilstuna
kommun. Grundvattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogade kartor, se
bilaga 1a-c

Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att
nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom grundvattenskyddsområdet.

Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

§ 1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet
förbjuden. Marken inom detta område får endast disponeras av
vattentäktsinnehavaren.

§ 2 Petroleumprodukter och för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska
produkter
Primär skyddszon
Hantering av sammanlagt mer än 100 l petroleumprodukter och övriga för grund-
eller ytvattnet skadliga kemiska produkter får inte ske utan tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet. Undantaget från kravet på tillstånd är:

· transport av petroleumprodukter och för grund- eller ytvattnet skadliga
kemiska produkter

· förvaring av drivmedel i motordrivna fordon och i arbetsmaskiner som är i
bruk

· oljetankar inomhus avsedda för uppvärmning av bostadshus

Cisterner och lösa behållare, med tillhörande ledningar, som saknar
nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen är
förbjudna. Undantaget från förbudet är förvaring av drivmedel i bränsletankar i
fordon och arbetsmaskiner i bruk om det sker under uppsikt.

Sekundär skyddszon
Hantering av sammanlagt mer än 250 l petroleumprodukter och övriga för grund-
eller ytvattnet skadliga kemiska produkter får inte ske utan tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet. Undantaget från kravet på tillstånd är:

· transport av petroleumprodukter och övriga för grund- eller ytvattnet
skadliga kemiska produkter

· förvaring av drivmedel i motordrivna fordon och i arbetsmaskiner som är i
bruk

· oljetankar inomhus avsedda för uppvärmning av bostadshus
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Cisterner och lösa behållare, med tillhörande ledningar, som saknar
nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen är
förbjudna. Undantaget från förbudet är förvaring av drivmedel i bränsletankar i
fordon och arbetsmaskiner i bruk om det sker under uppsikt.

§ 3 Bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel samt privat spridning av
kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Undantaget från förbudet är
transport av bekämpningsmedel samt användning av bekämpningsmedel för
punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors
hälsa.

Sekundär skyddszon
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd
från berörd tillsynsmyndighet. Undantaget från tillståndsplikten är transport av
bekämpningsmedel.

§ 4 Växtnäringsämnen
Primär och sekundär skyddszon
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet. Undantaget från tillståndsplikten är transport av
växtnäringsämnen.

Lagring av växtnäringsämnen utan tät anläggning är förbjuden.

§ 5 Miljöfarlig verksamhet
Primär och sekundär skyddszon
Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig C-verksamhet enligt
miljöbalken får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet. Undantaget
från tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan
från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus.

Etablering av miljöfarlig verksamhet, som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
A- B- eller C-verksamhet enligt miljöbalken, och som har direktutsläpp till mark,
ytvatten eller dagvatten av processavloppsvatten får inte ske utan tillstånd från
berörd tillsynsmyndighet.

Etablering av brandövningsplats är förbjuden.
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§ 6 Avloppsvatten
Primär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration av spillvatten i
mark eller i vatten är förbjuden.

Ändring av befintlig avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration av spillvatten i
mark eller i vatten får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

Ny avledning av dagvatten från ytor utanför primär skyddszon till primär
skyddszon får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

Sekundär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration av spillvatten i
mark eller i vatten får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

Ändring av befintlig avloppsanläggning med utsläpp eller infiltration av spillvatten i
mark eller i vatten får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

Ny avledning av dagvatten från ytor utanför vattenskyddsområdet till sekundär
skyddszon får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

§ 7 Tvätt av fordon och arbetsmaskiner
Primär och sekundär skyddszon
Tvätt av motordrivna fordon och arbetsmaskiner med användning av
avfettningsmedel, rengöringsmedel eller tvättmedel på plats där tvättvattnet
direkt eller indirekt kan infiltrera i marken utan föregående rening är förbjuden.

§ 8 Vägar
Primär skyddszon
Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.
Undantaget är skogsbilväg samt sådan väg där vägplan har upprättats och
godkänts.

För väg 230, väg 736 och väg 214 där anordning för att förhindra utsläpp av
förorening eller spill i samband med olycka eller annat tillbud saknas, krävs
anmälan till berörd tillsynsmyndighet om vidtagande av vattenskyddsåtgärder,
senast 1 år efter att vattenskyddsföreskrifterna har fastställts.

Sekundär skyddszon
Nyanläggning av väg får inte ske utan anmälan till berörd tillsynsmyndighet.
Undantaget är skogsbilväg samt sådan väg där vägplan har upprättats och
godkänts.
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För väg 230, väg 736 och väg 214 där anordning för att förhindra utsläpp av
förorening eller spill i samband med olycka eller annat tillbud saknas, krävs
anmälan till berörd tillsynsmyndighet om vidtagande av vattenskyddsåtgärder,
senast 1 år efter att vattenskyddsföreskrifterna har fastställts.

§ 9 Avfall, förorenade massor och upplag
Primär skyddszon
Deponering och upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänd
föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från förbudet är inert avfall och
trädgårdsavfall. Undantaget från förbudet är också sopkärl för enskilt hushålls
sophantering och komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, som läggs i
hushållskompost på den egna fastigheten.

Mellanlagring av farligt avfall är förbjudet. Undantaget från förbudet är tillfällig
förvaring av farligt avfall som har uppkommit i den primära skyddszonen, i väntan
på borttransport, om förvaringen sker på plats som är utrustad med
nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.

Deponering och upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.

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

Sekundär skyddszon
Upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänd
föroreningsbelastning kräver tillstånd från berörd tillsynsmyndighet. Undantaget
från tillståndsplikten är inert avfall och trädgårdsavfall. Undantaget från
tillståndsplikten är också sopkärl för enskilt hushålls sophantering och
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, som läggs i hushållskompost på
den egna fastigheten.

Mellanlagring av farligt avfall får inte ske utan tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet.

Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt kräver tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet.

Upplag av snö från områden utanför den primära och sekundära skyddszonen
kräver tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

§ 10 Täkt, schaktnings- och underjordsarbeten
Primär skyddszon
Nyetablering och utvidgning av täktverksamhet, inklusive husbehovstäkt är
förbjuden.
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Schaktningsarbeten omfattande mer än 100 m2 får inte ske utan tillstånd från
berörd tillsynsmyndighet. Maskinell borrning, pålning och spontning i mark och
vatten får inte utföras utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet. Undantaget
från tillståndsplikten är:

· arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av en skada eller för
att förebygga skada som drabbar elproduktionen, trafiksäkerheten eller
framkomligheten på allmän väg, om anmälan lämnas till berörd
tillsynsmyndighet senast en vecka efter att arbetena påbörjades. Anmälan
ska innehålla uppgift om genomförda åtgärder samt vidtagna
skyddsåtgärder för att förhindra skada på vattentäkten.

· underhåll av markavvattningsanläggningar
· normal drift och underhåll av vägar och ledningar

Sekundär skyddszon
Nyetablering och utvidgning av befintlig täkt till nivå lägre än 3 meter ovan
grundvattenytan är förbjuden. Husbehovstäktverksamhet över grundvattenytan är
undantaget från förbudet men får inte bedrivas utan tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet.

Schaktningsarbeten omfattande mer än 100 m2 får inte ske utan tillstånd från
berörd tillsynsmyndighet. Maskinell borrning, pålning och spontning i mark och
vatten får inte utföras utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet. Undantaget
från tillståndsplikten är:

· arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av en skada eller för
att förebygga skada som drabbar elproduktionen, trafiksäkerheten eller
framkomligheten på allmän väg, om anmälan lämnas till berörd
tillsynsmyndighet senast en vecka efter att arbetena påbörjades. Anmälan
ska innehålla uppgift om genomförda åtgärder samt vidtagna
skyddsåtgärder för att förhindra skada på vattentäkten.

· underhåll av markavvattningsanläggningar
· normal drift och underhåll av vägar och ledningar

§ 11 Energianläggningar
Primär skyddszon
Nyetablering av anläggning samt utvidgning av befintlig anläggning för utvinning
eller lagring av energi i jord, berg och vatten är förbjuden.

Annan ändring av anläggning för utvinning eller lagring av energi i jord, berg eller
vatten får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

Sekundär skyddszon
Nyetablering och ändring av anläggning för utvinning eller lagring av energi i jord,
berg eller vatten får inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.
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§ 12 Enskilda grundvattentäkter
Primär skyddszon
Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt kräver tillstånd från berörd
tillsynsmyndighet.

§ 13 Skogsbruk
Primär skyddszon
Permanenta upplag (mer än 6 månader) av timmer, bark, flis, spån, grot och
massaved är förbjudet. Upplag under kortare tid än 6 månader kräver tillstånd
från berörd tillsynsmyndighet. Det är dock tillåtet att utan tillstånd lagra ved för
vedeldning för husbehov.

Bevattning av timmer är förbjudet.

Sekundär skyddszon
Permanenta upplag (mer än 6 månader) av timmer, bark, flis, spån, grot och
massaved kräver tillstånd. Upplag under kortare tid än 6 månader kräver anmälan
till berörd tillsynsmyndighet. Det är dock tillåtet att utan anmälan lagra ved för
vedeldning för husbehov.

Bevattning av timmer kräver tillstånd från berörd tillsynsmyndighet.

§ 14 Skyltning
Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs vägar i
området skall 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.

§ 15 Allmänna bestämmelser
I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till
berörd tillsynsmyndighet. Tillstånd kan förenas med särskilda villkor.

I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till
berörd tillsynsmyndighet i god tid, senast 6 veckor, innan verksamheten påbörjas
eller åtgärden vidtas. Berörd tillsynsmyndighet kan förelägga om särskilda
försiktighetsmått.

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet med
skyddet, kan berörd tillsynsmyndighet medge dispens från förbud enligt dessa
föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.
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Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk
och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Anmälan enligt, 10 och 13 §§ samt första stycket för sekundär skyddszon i 8 § i
skyddsföreskrifterna, krävs inte om åtgärden eller verksamheten har prövats eller
ska prövas inom ramen för ett tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk
och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

§ 16 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
omfattas av förbud inte bedrivas. 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.

5. Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna

5.1 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.

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

5.3 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.
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5.4 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.

5.5 Tillsyn
Enligt Miljötillsynsförordningen är den kommunala nämnden, som
kommunfullmäktige utser att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, berörd
tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter,
eftersom vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna har fastställts av
Eskilstuna kommun.

5.6 Tillstånd
När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter, får sådant medges
av berörd tillsynsmyndighet (den kommunala miljönämnden). Krav på tillstånd
används då man vill kontrollera förutsättningarna för hur en verksamhet eller
åtgärd bedrivs inom ett vattenskyddsområde. Man får inte påbörja den
tillståndspliktiga åtgärden innan tillstånd har erhållits. Tillståndets giltighet kan
tidsbegränsas och kan förenas med villkor. Villkoren ska grundas på
förutsättningar för den enskilda verksamheten och måste följas.

En förutsättning för ett tillstånd är att den sökande kan visa att verksamheten kan
utföras och drivas utan risk för skada på grundvattenförekomsten. Den
tillståndssökande tar kontakt med berörd tillsynsmyndighet som lämnar besked
om vilket underlagsmaterial som ska lämnas in för att en bedömning ska kunna
göras.

5.7 Anmälan
En anmälningspliktig åtgärd får påbörjas efter att komplett anmälan har lämnats
och tidsfristen (6 veckor) har löpt ut. För vissa åtgärder som föranleder anmälan
räcker det för berörd tillsynsmyndighet att den känner till åtgärden, för andra
åtgärder kan det krävas att verksamhetsutövaren föreläggs om att vidta
skyddsåtgärder.

5.8 Dispens från meddelade skyddsföreskrifter
Om särskilda skäl föreligger kan berörd tillsynsmyndighet medge dispens från
ovan meddelade föreskrifter. Förutsättningarna för att få dispens från ett förbud
ska vara svårare att uppfylla än förutsättningarna för att få ett tillstånd. I
samband med en dispensprövning kan berörd tillsynsmyndighet 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.

5.9 Ersättning
De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena
vattentillgången. I samband med samrådet med sakägare föreläggs dessa att
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anmäla sitt anspråk och ange sina yrkanden till kommunen. Om anspråk inte görs
i tid (tidsfristen som anges i föreläggandet) förloras rätten till att göra anspråk på
betalning eller inlösning. Ersättning utgår inte för den ”förlust” som beror på att
förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av
skyddsföreskrift.

5.10 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
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.

Skyddsföreskrifterna för grundvattenskyddet gäller parallellt med de
skyddsföreskrifter som gäller för ytvattenskyddet i de områden där yt- och
grundvattenskyddsområdena överlappar.

5.11 Befintliga verksamheter med tillstånd
Av 15 § framgår att tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter inte krävs om
verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9
kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12
kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av
miljöbalken. Men om aktuellt tillstånd inte medför tillräcklig riskreducering för att
undanröja stora risker för vattentäkten så kan det vara skäl till omprövning av
tillståndet med stöd av 24 kap 5 § miljöbalken.

5.12 Uppsättning av skyltar och stängsel
Enligt 7 kap 22 § miljöbalken får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att
skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för
detta. Där väg passerar gräns till skyddsområdet och längs med vägar som
passerar genom skyddsområdet ansvarar huvudmannen för vattentäkten 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.
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5.13 Hur man överklagar
Ett beslut om vattenskyddsområde och dess föreskrifter kan överklagas av den
som är berörd. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen i Södermanlands län men
lämnas skriftligen till Eskilstuna kommun, 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.

5.14 Upphävande av äldre vattenskyddsområde
Befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hyndevad
grundvattentäkt är beslutat av Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt 1980.
Då det är Länsstyrelsen eller kommun som numera beslutar om
vattenskyddsområden har de också rätt att upphäva befintliga
vattenskyddsområden, även om de är beslutade av en domstol. Kommunen avser
besluta att befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
upphör att gälla den dag det nya vattenskyddsområdet vinner laga kraft.

6. Definitioner av vissa begrepp

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 som kylning
· Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats
· Dagvatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som

inte görs för en viss fastighet eller vissa fastigheters räkning

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.
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Deponering
Med deponering avses bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi. Med
deponi avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi
räknas inte en plats där avfall:
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.

För grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter
Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter som kan
påverka vattentäkten negativt och därmed riskera dricksvattenförsörjningen, t.ex.
lösningsmedel, impregneringsmedel, svårnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen,
ämnen som kan ge smak- och luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och
hälsofarliga ämnen. I begreppet ingår också brandfarliga vätskor (vätskor med en
flampunkt lika med eller lägre än 100° C).

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 berörd tillsynsmyndighet.

Förvaringstankar
Med förvaringstankar avses ett kärl (cistern, tank och lös behållare) som
innehåller kemikalier eller oljeprodukter samt kärl och dess tillhörande ledningars
innehåll.

Grot
Med grot avses grenar och (träd)toppar.

Hantering
I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd
som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, spridning, förpackning,
förvaring, 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
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det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på
annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Huvudman
Med huvudman avses ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen inom en
kommun.
Inert avfall
Med inerat avfall avses avfall som:
1. inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska
förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något
annat sätt,
2. inte bryts ner biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i
kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa,
och
3. har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos
lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.

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

Mellanlagring av farligt avfall: Lagring som en del i att samla in det farliga
avfallet.

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
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 anses vara nederbördsskyddade.

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.
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Processavloppsvatten
Med processavloppsvatten avses avloppsvatten från en verksamhet som inte
utgörs av sanitärt avloppsvatten.

Schaktning
Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs att åstadkomma en
grop i marken på ett område med en yta av 100 m2 eller större.

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 tätgjord 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.

Tillsynsmyndighet
Med tillsynsmyndighet avses den kommunala nämnd, som kommunfullmäktige
utser att ha ansvar för tillsyn 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.

Upplag
Med upplag avses plats på land eller i vattnet för uppläggning och förvaring av
förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller
andra förorenade produkter.

Växtnäringsämnen
Med växtnäringsämnen avses gödsel från djur (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel
och urin), pressvatten från ensilage och liknande med syfte att höja
växtproduktionen. I dessa föreskrifter ingår inte följande i begreppet
växtnäringsämnen: gödsel direkt från betande djur, konstgödsel samt
askåterföring i skogsmark. Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen innefattar
all hantering på växtodlingsgårdar samt hantering av gödsel motsvarande
årsproduktionen från mer än 5 djurenheter.
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Hyndevad Grundvattenskyddsområde

Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt

Unr 1320027482

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel
Med yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel avses hantering av
växtskyddsmedel och biocider i klass 1 och klass 2.



Hyndevadån

Borsöknasjön

ÖNSTA

BORSÖKNA

BORSÖKNA

BORSÖKNATORP

BORSÖKNA

GILLBERGA-BERGATORP

NÄRSJÖ

ROSENFORS
KÄLBY

HUSBY-VRETA

KÄLBY

HUSBY-
REKARNE

BORSÖKNA BORSÖKNATORP

BORSÖKNA

RYNINGSBERG

HYNDEVAD

BORSÖKNATORP

Växthus

NÄRSJÖ

BORSÖKNATORP

HYNDEVAD

BORSÖKNATORP

ÖNSTA

HUSBY-
REKARNE

KARLSHEM

REKANE
HUSBY-

ÖNSTA

RYNINGSBERG

BYRINGE

LAGERSBERG
MESTA

HUSBY-
REKARNE

Hyndevad grundvattenskyddsområde
Förslag på grundvattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter
BILAGA 1a
Vattenskyddsområde med zonindelning

o
0 200 400 600 800 1 000 m

- Bakgrund fastighetskarta

Skyddszoner Grundvatten

Vattentäktszon
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon

Upprättad: 2018-10-09



Hyndevadån

Borsöknasjön

ÖNSTA

BORSÖKNA

BORSÖKNA

BORSÖKNATORP

BORSÖKNA

GILLBERGA-BERGATORP

NÄRSJÖ

ROSENFORS
KÄLBY

HUSBY-VRETA

KÄLBY

HUSBY-
REKARNE

BORSÖKNA BORSÖKNATORP

BORSÖKNA

RYNINGSBERG

HYNDEVAD

BORSÖKNATORP

Växthus

NÄRSJÖ

BORSÖKNATORP

HYNDEVAD

BORSÖKNATORP

ÖNSTA

HUSBY-
REKARNE

KARLSHEM

REKANE
HUSBY-

ÖNSTA

RYNINGSBERG

BYRINGE

LAGERSBERG
MESTA

HUSBY-
REKARNE

Hyndevad grundvattenskyddsområde
Förslag på grundvattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter
BILAGA 1b
Vattenskyddsområde med zonindelning

o
0 200 400 600 800 1 000 m

- Bakgrund jordartskarta

Skyddszoner Grundvatten

Vattentäktszon
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon

Upprättad: 2018-10-09



Hyndevadån

Borsöknasjön

ÖNSTA

BORSÖKNA

BORSÖKNA

BORSÖKNATORP

BORSÖKNA

GILLBERGA-BERGATORP

NÄRSJÖ

ROSENFORS
KÄLBY

HUSBY-VRETA

KÄLBY

HUSBY-
REKARNE

BORSÖKNA BORSÖKNATORP

BORSÖKNA

RYNINGSBERG

HYNDEVAD

BORSÖKNATORP

Växthus

NÄRSJÖ

BORSÖKNATORP

HYNDEVAD

BORSÖKNATORP

ÖNSTA

HUSBY-
REKARNE

KARLSHEM

REKANE
HUSBY-

ÖNSTA

RYNINGSBERG

BYRINGE

LAGERSBERG
MESTA

HUSBY-
REKARNE

Hyndevad grundvattenskyddsområde
Förslag på grundvattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter
BILAGA 1c
Vattenskyddsområde med zonindelning

o
0 200 400 600 800 1 000 m

- Bakgrund grundvattenmagasin

Skyddszoner Grundvatten

Vattentäktszon
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon

Upprättad: 2018-10-09

Grundvattenmagasin (SGU)

Fast vattendelare

Rörlig vattendelare

Tätande lager ovanpå
grundvattenmagasin 

Grundvattenmagasin



 

1 av 1 

 

Ansökan – Fastställelse av vattenskyddsområde för Hyndevad grundvattentäkt 

 

Samrådsredogörelse 

Eskilstuna kommun 
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Kommunstyrelsen  2019-06-03   1 (2) 

Kommunledningskontoret  Missiv  

Miljö och samhällsbyggnad  KSKF/2019:196  

Oskar Forsum 016-710 4629    

   

 

Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

aLantbrukarnas Riksförbund, 
registrator@lrf.se 

 
 

Samråd om nytt grundvattenskyddsområde för 
Hyndevad vattentäkt  
 
Kommunstyrelsen har tillställts ett förslag till samrådsunderlag för fastställande av ett 
nytt grundvattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt. 
Det nya vattenskyddsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
I samband med att det nya grundvattenskyddsområdet fastställs ska det befintliga 
grundvattenskyddsområdet, avsnitt 3.1-3.3 i domen DVA 90 från 1980 fastställt av 
vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt, upphävas. Det befintliga 
grundvattenskyddsområdet föreslås upphävas den dag då det nya 
vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft. 
 
Samråd kommer att ske i två steg, där samråd med myndigheter, nämnder och 
intresseorganisationer genomförs först. Under det första steget i samrådet beaktas inte 
enskilda sakägares frågor. Därefter kommer samråd att ske med sakägare.  
 
 

Vattentäkten och dess skyddsvärde 
Hyndevad vattentäkt är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt och svarar för 
vattenförsörjningen till ca 85 000 personer inom kommunen. Vattentäkten är ett 
riksintresse för vattenförsörjningen. 
 
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 anses Hyndevad 
vattentäkt ha extremt stort skyddsvärde som viktig allmän vattentäkt där det saknas 
reservvattentäkt. 
 
 

Möjlighet att yttra sig  
Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun har beslutat att det nya förslaget till 
grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt samt 
förslaget att upphäva befintligt (gällande) grundvattenskyddsområde för Hyndevad 
vattentäkt ska remitteras till er. Ni bereds härmed möjlighet att yttra er i ärendet. 
Eventuellt yttrande ska vara skriftligt och vara kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun 
tillhanda senast den 12 september 2019. Postadress: Eskilstuna kommun, 
Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. E-postadress: kommunstyrelsen@eskilstuna.se 
Ange diarienummer KSKF/2019:196. 
 

mailto:registrator@lrf.se
mailto:kommunstyrelsen@eskilstuna.se
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Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

Förslag till nytt grundvattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter bifogas. 
Samtliga handlingar i ärendet, såsom tekniskt underlag, finns tillgängliga hos 
Kommunledningskontoret. 
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta handläggare för ärendet på 
kommunledningskontoret, Oskar Forsum. Epost. oskar.forsum@ekilstuna.se Telefon 
016-710 46 29. 
 
 
 
 
 
Bilagor:  

• Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad 
vattentäkt, 2019-02-11 (märkt 2019-01-31 på framsidan) 

• Dom DVA 90, fastställt av vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980-
12-04 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 § 133 , dnr KSKF/2019:196 

mailto:oskar.forsum@ekilstuna.se
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Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

Enligt sändlista 

 

Samråd om nytt grundvattenskyddsområde för 
Hyndevad vattentäkt  
 
Kommunstyrelsen har tillställts ett förslag till samrådsunderlag för fastställande av ett 
nytt grundvattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt. 
Det nya vattenskyddsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
I samband med att det nya grundvattenskyddsområdet fastställs ska det befintliga 
grundvattenskyddsområdet, avsnitt 3.1-3.3 i domen DVA 90 från 1980 fastställt av 
vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt, upphävas. Det befintliga 
grundvattenskyddsområdet föreslås upphävas den dag då det nya 
vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft. 
 
Samråd kommer att ske i två steg, där samråd med myndigheter, nämnder och 
intresseorganisationer genomförs först. Därefter kommer samråd att ske med 
sakägare. 
 
 

Vattentäkten och dess skyddsvärde 
Hyndevad vattentäkt är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt och svarar för 
vattenförsörjningen till ca 85 000 personer inom kommunen. Vattentäkten är ett 
riksintresse för vattenförsörjningen. 
 
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 anses Hyndevad 
vattentäkt ha extremt stort skyddsvärde som viktig allmän vattentäkt där det saknas 
reservvattentäkt. 
 
 

Möjlighet att yttra sig  
Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun har beslutat att det nya förslaget till 
grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt samt 
förslaget att upphäva befintligt (gällande) grundvattenskyddsområde för Hyndevad 
vattentäkt ska remitteras till er. Ni bereds härmed möjlighet att yttra er i ärendet. 
Eventuellt yttrande ska vara skriftligt och vara kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun 
tillhanda senast den 12 september 2019. Postadress: Eskilstuna kommun, 
Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. E-postadress: kommunstyrelsen@eskilstuna.se 
Ange diarienummer KSKF/2019:196. 
 
Förslag till nytt grundvattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter bifogas. 
Samtliga handlingar i ärendet, såsom omaskat tekniskt underlag, finns tillgängliga hos 
Kommunledningskontoret. 
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Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta handläggare för ärendet på 
kommunledningskontoret, oskar Forsum. Epost. Oskar.forsum@ekilstuna.se Telefon 
016-710 46 29. 
 
 
 
 
 
Bilagor:  

• Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad 
vattentäkt, 2019-02-11 (märkt 2019-01-31 på framsidan) 

• Dom DVA 90, fastställt av vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980-
12-04 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 § 133 , dnr KSKF/2019:196 

• Tekniskt underlag, kallad 2019-02-11, märkt 2018-12-19 på framsidan (maskad 
version) 
 

 
 
Sändlista: 

Länsstyrelsen Södermanlands län, avdelningen för natur och miljö 
sodermanland@lansstyrelsen.se 
Sveriges geologiska undersökning sgu@sgu.se 
Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun 
Stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun 
Miljö- och räddningstjänstnämnden, Eskilstuna kommun 
Torshälla Stads nämnd, Eskilstuna kommun 
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vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt, upphävas. Det befintliga 
grundvattenskyddsområdet föreslås upphävas den dag då det nya 
vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft. 
 
Samråd kommer att ske i två steg, där samråd med myndigheter, nämnder och 
intresseorganisationer genomförs först. Därefter kommer samråd att ske med 
sakägare. 
 
 

Vattentäkten och dess skyddsvärde 
Hyndevad vattentäkt är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt och svarar för 
vattenförsörjningen till ca 85 000 personer inom kommunen. Vattentäkten är ett 
riksintresse för vattenförsörjningen. 
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förslaget att upphäva befintligt (gällande) grundvattenskyddsområde för Hyndevad 
vattentäkt ska remitteras till er. Ni bereds härmed möjlighet att yttra er i ärendet. 
Eventuellt yttrande ska vara skriftligt och vara kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun 
tillhanda senast den 12 september 2019. Postadress: Eskilstuna kommun, 
Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. E-postadress: kommunstyrelsen@eskilstuna.se 
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Vi gör Eskilstuna – tillsammans 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta handläggare för ärendet på 
kommunledningskontoret, Oskar Forsum. Epost. oskar.forsum@ekilstuna.se Telefon 
016-710 46 29. 
 
 
 
 
 
Bilagor:  

• Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad 
vattentäkt, 2019-02-11 (märkt 2019-01-31 på framsidan) 

• Dom DVA 90, fastställt av vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980-
12-04 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 § 133, dnr KSKF/2019:196 
 
 
Sändlista: 

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
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