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Skyddsföreskrifter för Hyndevads ytvattentäkt i
Eskilstuna kommun
Vattenskyddsföreskrifter inrättas med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken. Syftet med
skyddsföreskrifter är att bevara god kvalitet på råvattnet genom att reglera och förhindra sådana
verksamheter, hantering, och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening i både kort
och lång sikt (flergenerationsperspektiv).
Huvudman för vattentäkten är Eskilstuna Energi & Miljö AB.
Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser
som meddelats med stöd av annan lagstiftning.
Skyddsföreskrifterna ska gälla inom de vattenskyddsområden som finns utmärkta på kartan i
bilaga 6 och 7. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär
skyddszon och tertiär skyddszon. Skyddsföreskrifterna är anpassade till respektive zon.
Skyddsföreskrifterna börjar gälla omedelbart efter fastställelse.
Tillsynsmyndighet är Miljö- och räddningstjänstnämnden, Eskilstuna kommun.

Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska
omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet till
SOS Alarm telefon 112 samt Eskilstuna Energi & Miljö AB telefon 016-14 31 30.
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§1

GENERELL BESTÄMMELSE

Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening får inte ske oavsett om
verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte i nedan angivna skyddsföreskrifter.
Befintlig verksamhet eller hantering ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.

§2

VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktszon gäller tillträdesförbud och endast drift av vattenverk och
vattentäktsverksamhet får bedrivas. Undantag gäller för huvudmannens tillsyn och underhåll av
vattentäkten. Vattentäktszonen ska vara utmärkt med bojar.

§3

PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

Primär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter är förbjuden.
Oljecisterner eller tankar är förbjudna.
Sekundär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter får inte ske på sådant sätt att
förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.
Hantering av petroleumprodukter får endast förekomma för fastigheters befintliga oljeförsörjning
och för vad som erfordras för befintlig jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är
tillåten enligt dessa föreskrifter.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. ska, oavsett ändamål, vara utrustade eller
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark
eller rinna ut i ytvatten. Det samma gäller även beträffande arbetsfordon som parkeras
regelbundet eller under längre tid.
Oljecisterner eller tankar får inte anläggas.
Tertiär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter får inte ske på sådant sätt att
förorening eller risk för förorening av mark eller ytvatten kan uppstå.
Hantering av petroleumprodukter får endast förekomma för fastigheters befintliga oljeförsörjning
och för vad som erfordras för normal jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är
tillåten enligt dessa föreskrifter.
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Oljecisterner eller tankar får inte anläggas utan tillstånd.

§4

VÄXTSKYDDSMEDEL (BEKÄMPNINGSMEDEL),
VÄXTNÄRINGSÄMNEN, JORDBRUKS- OCH
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR, DJURHÅLLNING SAMT
GRÖNYTOR

Primär skyddszon
Hantering av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) eller växtnäringsämnen är förbjuden.
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma.
Strandbete är förbjuden inom ett avstånd av 1 000 meter från vattenintaget.
Sekundär skyddszon
Hantering av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) eller växtnäringsämnen får inte ske på
sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.
Spridning av växtnäringsämnen får inte ske på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller
frusen mark. Hantering av stallgödsel är förbjuden. Växtnäringsämnen får i övrigt användas för
normal drift av jordbruk samt i normal omfattning på tomtmark på sådant sätt att nitratdirektivet
uppfylls.
Förbud råder mot odling av potatis och jordgubbar med användning av växtskyddsmedel
(bekämpningsmedel). Detta gäller även andra grödor med likartat behov av växtskyddsmedel.
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma.
Tertiär skyddszon
Hantering av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) eller växtnäringsämnen får inte ske på
sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.
Spridning av växtnäringsämnen får inte ske på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller
frusen mark. Växtnäringsämnen får i övrigt användas för normal drift av jordbruk samt i normal
omfattning på tomtmark.
Förbud råder mot odling av potatis och jordgubbar med användning av växtskyddsmedel
(bekämpningsmedel). Detta gäller även andra grödor med likartat behov av växtskyddsmedel.
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar ska anordnas på sådant sätt att läckage
inte kan uppstå.
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§5

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Primär och sekundär skyddszon
Miljöfarlig verksamhet som medför risk för förorening av ytvatten får inte etableras. Befintlig
verksamhet ska bedrivas under iakttagande av sådana skyddsåtgärder att risken för förorening
av ytvatten minimeras.
Vid såväl befintlig som nytillkommande miljöfarlig verksamhet där hälso- och miljöfarliga ämnen
hanteras gäller följande:
 I de lokaler där hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvbrunnar finnas.
 Dagvattenbrunnar ska vara utformade så att risken för föroreningsutsläpp till dagvatten
minimeras. Täck- eller skyddslock ska finnas tillgängliga så att det är möjligt att snabbt
förhindra att spill når dagvattensystemet. En zon med minst 2 meters radie ska vara
markerad med beständig färg. Inom denna zon får inte fordon, material eller utrustning
ställas.
 Utspillda vätskor eller fasta ämnen med hälso- och miljöfarliga egenskaper får inte
spolas ned i dagvattenbrunnar.
 Beredskap ska finnas för att förhindra att föroreningar från anläggningen når
vattenområden/Hyndevadsström.
 Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska särskilt markerade körbanor
finnas för tankbilar.
 Uppställning av farligt gods får endast ske på särskild uppställningsplats som ska vara
tydligt utmärkt och försedd med informationstavla som ger anvisningar om åtgärder i
händelse av olycka.
Tertiär skyddszon
För miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för förorening av ytvatten erfordras tillstånd.

§6

AVLOPPSVATTEN (spill-, dag- och dränvatten)

Primär skyddszon
Hantering av avloppsvatten får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av
ytvatten kan uppstå.
Anläggning (gäller även bräddpunkter i ledningsnät) för omhändertagande av spill- och
dagvatten från vilken avleds orenat eller renat vatten till ytvatten är förbjuden.
Sjöförläggning av ledningar för avloppsvatten är endast tillåten efter att särskilda
skyddsåtgärder godkänts av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.
Utsläpp av dagvatten utan föregående rening från nyanlagda eller ombyggda hårdgjorda/täta
ytor större än 200 m2 är förbjuden.
Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.
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Sekundär skyddszon
Hantering av avloppsvatten får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av
ytvatten kan uppstå.
För etablering av anläggning (gäller även bräddpunkter i ledningsnät) för omhändertagande av
spill- och dagvatten från vilken avleds orenat eller renat vatten till ytvatten erfordras tillstånd.
Sjöförläggning av ledningar för avloppsvatten är endast tillåten efter att särskilda
skyddsåtgärder godkänts av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.
För utsläpp av dagvatten utan föregående rening från nyanlagda eller ombyggda
hårdgjorda/täta ytor större än 200 m2 erfordras tillstånd
Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.
Tertiär skyddszon
För etablering av anläggning (gäller även bräddpunkter i ledningsnät) för omhändertagande av
spill- och dagvatten från vilken avleds orenat eller renat vatten till ytvatten erfordras tillstånd.
För utsläpp av dagvatten utan föregående rening från nyanlagda eller ombyggd hårdgjorda/täta
ytor större än 500 m2 erfordras anmälan

§7

FORDON, TVÄTT OCH UNDERHÅLL

Primär och sekundär skyddszon
Fordonstvätt på andra platser än för ändamålet avsedd yta med olje- och
bensinavskiljare är förbjuden.
Tertiär skyddszon
Fordonstvätt får inte ske på hårdgjord yta om inte denna är kopplad till oljeavskiljare.

§8

ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG

Primär skyddszon
För anläggning av väg och järnväg erfordras tillstånd.
Avvattning av vägytor utan föregående rening till vattenområde är förbjuden.
Avvattning och dränering av banvall utan föregående till vattenområde är förbjuden.
Sekundär skyddszon
För avvattning av vägytor till vattenområde erfordras tillstånd.
För avvattning av banvall till vattenområde erfordras tillstånd.
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Tertiär skyddszon
För avvattning av vägytor till vattenområde erfordras tillstånd.

§9

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Primär skyddszon
Hantering av farligt gods får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av
ytvatten kan uppstå.
Transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar. Undantag
gäller för oljetransporter för befintliga byggnaders uppvärmning och för transporter till befintliga
industri-, handels- och värmeanläggningar.
Uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods är förbjuden.
Sjötransport av farligt gods är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Hantering av farligt gods får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av
ytvatten kan uppstå.
Transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar. Undantag
gäller för oljetransporter för befintliga byggnaders uppvärmning och för transporter till befintliga
industri-, handels- och värmeanläggningar.
Uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods är förbjuden.
För sjötransport av farligt gods erfordras tillstånd.
Tertiär skyddszon
För uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods erfordras tillstånd.

§ 10

UPPLAG, DEPONERING OCH MELLANLAGRING

Primär och sekundär skyddszon
Hantering av avfall får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten
kan uppstå.
Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor är förbjuden.
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt eller annat kemiskt halk- eller
dammbekämpningsmedel är förbjuden.
Upplag av snö från område utanför primär zon respektive sekundär zon är förbjuden.
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Snödumpning i vattenområde är förbjuden.
Tertiär skyddszon
För deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor erfordras tillstånd.
För upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt eller annat kemiskt halk- eller
dammbekämpningsmedel erfordras tillstånd.

§ 11

SKOGSBRUK OCH UPPLAG AV SKOGSPRODUKTER

Primär skyddszon
Skogsbruk får inte bedrivas på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan
uppstå.
Upplag av timmer och bark under längre tid än tre månader är förbjudet. För upplag av
timmer och bark upp till tre månader erfordras tillstånd.
För avverkning, markberedning och dikning erfordras anmälan till Skogsstyrelsen.
För skogsgödsling erfordras tillstånd av Skogsstyrelsen.
Sekundär skyddszon
Skogsbruk får inte bedrivas på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan
uppstå.
För upplag av timmer och bark under längre tid än en avverkningssäsong erfordras
anmälan.
För skogsgödsling erfordras anmälan till Skogsstyrelsen.
Tertiär skyddszon
Skogsbruk får inte bedrivas på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan
uppstå.
För upplag av timmer och bark under längre tid än en avverkningssäsong erfordras
anmälan.
För skogsgödsling erfordras anmälan till Skogsstyrelsen.

§ 12

TÄKTVERKSAMHET OCH MARK-/MUDDRINGSARBETEN

Primär skyddszon
Nyetablering av täkter är förbjuden. För husbehovstäkt erfordras tillstånd.
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Täckdikning är tillåten under förutsättning att det sker på sådant sätt att förorening eller risk för
förorening av ytvatten inte kan uppstå.
För markarbeten erfordras tillstånd. Undantag gäller mindre markarbeten och underhåll.
Maskinella muddringsarbeten är förbjudet.
För rensning av vass eller liknande erfordras anmälan.
Sekundär skyddszon
Nyetablering av täkter är förbjuden. För husbehovstäkt erfordras anmälan.
För markarbeten erfordras tillstånd. Undantag gäller mindre markarbeten och underhåll.
För rensning av vass eller liknande erfordras anmälan. Undantag gäller underhåll.
För maskinella muddringsarbeten erfordras tillstånd.
Tertiär skyddszon
För nyetablering av täkt erfordras tillstånd.
För markarbeten erfordras anmälan. Undantag gäller mindre markarbeten och underhåll.

§ 13

ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon
Nyetablering av anläggning för uttag och lagring av energi i ytvatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Nyetablering av anläggning för uttag och lagring av energi i ytvatten är förbjuden.
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Tertiär skyddszon
För nyetablering av anläggning för uttag och lagring av energi i ytvatten erfordras
anmälan.

§ 14

VATTENBRUK

Primär skyddszon
Yrkesmässig odling eller förvaring av fisk och skaldjur är förbjuden. Odling som reningsmetod
fordrar till stånd av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.

Sekundär skyddszon
För yrkesmässig odling eller förvaring av fisk och skaldjur erfordras tillstånd. Odling som
reningsmetod fordrar till stånd av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.

§ 15

SJÖFART, BÅTTRAFIK OCH HAMNANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon
Inom primär zon a gäller generellt hastighetsbegränsning på 5 knop.
Inom primär zon a får endast trafik med fart över 5 knop ske inom utmärkt område. Området
utformas med mötesfri korridor.
Inom primär zon b gäller hastighetsbegränsning på 5 knop från Bibybron till Nordöns östra
spets.
Nyetablering av kajer, bryggor, båthamnar och sjösättningsramper är förbjuden.
Tävlingar eller andra arrangemang med motordrivna farkoster är förbjudet.
För vinterförvaring av båtar erfordras tillstånd.
Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.
Användning av tvåtaktsmotorer är förbjuden. Befintliga tvåtaktsmotorer får användas under en
övergångsperiod av 5 år.
I bensinmotorer får endast alkylatbränsle användas. En övergångsperiod av 5 år.
Större tankar med petroleumprodukter än 250 l förbjudet.
Kommersiell sjöfart är förbjuden.
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Sekundär skyddszon
Användning av tvåtaktsmotorer är förbjuden. Befintliga tvåtaktsmotorer får användas under en
övergångsperiod av 5 år.
I bensinmotorer får endast alkylatbränsle användas. En övergångsperiod av 5 år.
Större tankar med petroleumprodukter än 250 l förbjudet.
För nyetablering av kajer, bryggor, båthamnar eller liknande erfordras tillstånd.
För tävlingar eller andra arrangemang med motorbåtar erfordras tillstånd.
Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.

§ 16

SJÖFLYG

Primär skyddszon
Trafik med sjöflygplan är förbjuden.
Sekundär skyddszon
För trafik med sjöflygplan erfordras tillstånd.

§ 17

FRAMFÖRANDE AV MOTORFORDON PÅ IS

Primär och sekundär skyddszon
Trafik med motordrivna fordon på is är förbjuden.

§ 17

BEBYGGELSE/BYGGNADSVERK

Primär och sekundär skyddszon
Byggnadsverk ska uppföras och utföras på sådant sätt att de inte kan innebära risk för
ytvattenförorening.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas, om det inte av
innehållet i en föreskrift följer att den träder i kraft först vid en senare tidpunkt.
Övergångsbestämmelser
Verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga skall söka
tillstånd eller anmäla sin verksamhet inom två år efter ikraftträdandet.
Överträdelse
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap miljöbalken (1998:808) om inte
ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.
Tillstånd och anmälan
Ansökan om tillstånd samt anmälan enligt föreskrifterna skall göras till tillsynsmyndigheten.
Därvid kan tillsynsmyndigheten skriva villkor för verksamheten. En förutsättning för tillstånd är
att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras utan risk för skada för yt- eller
grundvattenförekomsten. För en anmälan krävs att ansökan lämnas in innan
åtgärden/verksamheten startar. Innan beslut meddelas ska tillsynsmyndigheten höra
vattentäktens huvudman.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte för verksamheter som har tillståndsprövats enligt 9
kap. (miljöfarlig verksamhet), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap (jordbruk och annan
verksamhet) miljöbalken eller enligt förordning utfärdat med stöd av dessa kapitel i miljöbalken
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter. Kommunen beslutar i ett dispensärende efter att ha hört berörda kommunala
myndigheter. I samband med sådan prövning kan dispensmyndigheten föreskriva de särskilda
villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. miljöbalken). Dispens får
meddelas endast om det är förenligt med syftet med vattenskyddet.
Beredskap
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman
senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Skyltning
Huvudmannen för vattentäkten ska sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats
invid vägar som leder in i eller genom vattenskyddsområdet, vid stränderna på berörda
sjöar och vattendrag samt vid infart till område där det bedrivs vattentäktsverksamhet.
Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.
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UPPLYSNINGAR
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras i 31 kap miljöbalken.
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om
föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Talan om ersättning eller krav på inlösen skall väckas
hos miljödomstolen inom ett år från det att det beslut på vilket anspråket grundas har vunnit
laga kraft.
Tillsyn
Miljökontoret är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.
Hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö
mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma 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 yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan
antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet
eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången
skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar
av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att
förebygga eller avhjälpa skadan.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas
prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som
sägs i gällande författningar enligt nedan.
Hantering av brandfarliga vätskor
I Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid
lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden. Det innebär
bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska vara utformade på ett sådant sätt att
spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Cisterner eller lösa behållare för en
sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Det gäller dock
inte cisterner som är belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som under
regelbunden uppsikt.

Bilaga 8

13 (14)

Skyddsföreskrifter Hyndevad
ytvatten

2013-10-07

Spridning av kemiska bekämpningsmedel
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2, finns föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur
föreskrifterna ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets ”Allmänna råd 97:3”med kompletteringar
den 5 juni 2000, NFS 2000:7. Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos
kommunens miljönämnd.
Transport av farligt gods på vägar
Definieras i lag (2006:263) om transport av farligt gods. Rekommenderade vägar för farligt gods
i Södermanlands län anges i länets författningssamling.
Föreskrifter angående sjöfart och fritidsbåtar
I Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:15) finns bestämmelser om
åtgärder mot förorening från fartyg. Vidare finns enligt SJÖFS 2001:13 föreskrifter om
mottagning av avfall från fritidsbåtar och föreskrifter om vissa säkerhets- och miljökrav på
fritidsbåtar m.m. enligt SJÖFS 2005:4.

DEFINITIONER
Avfall: 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 (15 kapitlet 1§ miljöbalken)
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning,
vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller
vissa fastighets räkning eller vatten som avleds från en begravningsplats 9 kapitlet miljöbalken.
Befintlig verksamhet, anläggning mm: Verksamhet, anläggning etc som finns då
dessa föreskrifter träder i kraft.
Bekämpningsmedel: en produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur,
växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för
människors hälsa eller skadar egendom enligt i förordningen 2006:1010 om
växtskyddsmedel. Bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel regleras i
förordningen 200:338 om biocidprodukter.
Båt: farkost konstruerad för färd på vatten med framdrift av skovel, propeller eller
vattenjet och försedd med motor, vanligen förbränningsmotor av kolvtyp, med
petroleumbaserat bränsle som bensin, diesel samt alkylatbensin etc.
Dagvatten: ytligt avrinnande regn- spol- och smältvatten.
Farligt gods: gods som omfattas av bestämmelserna i lagen SFS 2006:263 om
transport av farligt gods och övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som
föreskrivits med stöd i nämnda lag.
Förorenade massor: Massor som kan orsaka föroreningsskador i enlighet med
definition i 10 kapitlet 1§ miljöbalken.
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Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluföring, överlåtelse och
därmed jämförliga förfaranden 14 kapitlet miljöbalken.
Husbehovstäkter: En täkt (t.ex. grus, sand eller berg) som är öppnad av markägaren
enbart för husbehov och som endast används till behov inom den egna fastigheten
eller brukningsenheten.
Huvudman: Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med
tillhörande ledningsnät.
Mellanlagring: upplag som ligger kortare tid än 1 år.
Miljöfarlig verksamhet: I enlighet med definitionen i 9 kapitlet miljöbalken.
Muddring: grävning, schaktning, sprängning eller motsvarande åtgärd i ett
vattenområde.
Risk för vattenförorening: en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning av
förorenade ämnen till ytvatten inom Hyndevads vattenskyddsområde.
Schaktning/markarbeten: grävning, sprängning, utfyllnad, pålning och undanskaffning
av jord, grus, sand och berg.
Särskilt anordnade uppställningsplatser: Avskilt område eller plats som är anordnad
på ett sådant sätt att förorening av omgivningen kan undvikas.
Transport av farligt gods: Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan
lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i
förflyttningen.
Upplag: avgränsat område avsett för uppläggning av avfall och material.
Vattenområde: Område som täcks av vatten vid medelvattenstånd 22,85 (RH00)
Växtnäringsämnen: kväve-, fosfor- och kaliumföreningar.
Växtskyddsmedel: kemiska produkter, biotekniska organismer samt kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel enligt definition i 14 kapitlet miljöbalken.
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