SYDVATTEN AB
BESLUTSUNDERLAG F
UTFORMNING AV SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE
BILAGA F2 – INDIREKT LAGSTIFTNING INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16,
NFS 2009:3)
10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde
1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan
insamlas och omhändertas.
2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde"
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan
varaktig märkning.
3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus
och som är under regelbunden uppsikt. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)
4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att
kontroll är möjlig.
5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl
synlig.
6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)
7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner
och rörledningar.
8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)
11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 §§ om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)
6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde
1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon,
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.
2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.
Bestämmelsen i 1 § gäller inte 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.
Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 §
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel.

2 (2)
SYDVATTEN AB
BESLUTSUNDERLAG F
UTFORMNING AV SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE
BILAGA F2 – INDIREKT LAGSTIFTNING INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE VATTENSKYDDSOMRÅDE
2016-08-15

