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Senast uppdaterad 2018-01-26

Läsanvisning till revidering av tekniskt underlag samt skyddsföreskrifter –
vattenskydd Forsheda vattentäkt
Nedan anges de revideringar som gjorts jämfört med tidigare versioner av tekniskt underlag
(TU), skyddsområden (VSO) och skyddsföreskrifter (VSF). Läsanvisningarna avser
ändringar/revideringar av TU daterad 2016-02-26 med tillhörande bilagor.

Revideringar har även utförts av Forsheda VSF 2016-11-21. Dessa revideringar framgår i
föreliggande dokument.

Läsanvisningarna avser därför samtliga revideringar sedan möte med Miljöförvaltningen 2016-
12-15.

Grund för revideringarna har varit:

1. 2017-12-12 Tidigt samråd med Länsstyrelsen.

2. Förslag på lokala föreskrifter, Värnamo kommun, 2017-09-07.

3. 2017-09-14 Möte med samhällsbyggnadsförvaltningen.

4. 2016-12-15 Möte med samhällsbyggnadsförvaltningen.

5. Synkronisering med lokala föreskrifter.

6. Synkronisering med utformning av föreskrifter i andra uppdaterade uppdrag.

7. Uppgifter från nya rapporter från HaV.

Mindre redaktionella ändringar kan också ha utförts utöver vad som framgår av tabellerna
nedan. Sidnumrering kan ha ändrats sedan föregående version. Säkrast att hänvisa till
stycken/avsnitt.
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Tekniskt underlag version 2018-01-26

5.3.4 – 5.3.8 Kompletterat med motivtexter och angivande av
riskklasser.

6 Ändrat rubrik till ”Sammanfattande riskanalys och
skyddsbehov”.

6.2 Ändrat i redovisningen av riskerna.

8.1.3 Förtydligat vilken grundvattenbildning som har ansatts.

8.2.2 - 8.2.3 Lagt till uppgifter på skyddsområdenas storlek.

Tekniskt underlag version 2017-11-01

1.1 Istället för att nitrat ligger på gränsen till otjänligt- ”tidvis
legat”

2.2 Text + figur uppdaterade med värden 2015-2016 (till
viss del även 2017). Nedåtgående trend inom nitrat.,
dock fortfarande över gränsen för tjänligt m
anmärkning. Kompletterat med hänvisning till SGU
(2013)

2.2.1 Uppdaterat enligt VISS.

2.3 Kompletterat med bedömd arbetsbelastning.

2.5 Ändrat från råvattenuttag till distribuerat vatten
(Forsheda). Uteslutit siffror för Bredaryd och Kärda.

Tekniskt underlag version 2017-08-17

2.2 + 2.5 Behov av justeringar, osäkert om underlagsmaterial
erhållits. Sweco kollar.
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Bilaga 1 – Riskanalys Forsheda vattenskyddsområde 2018-01-26

Vägdagvatten Kompletterad med vägsaltning

Upplag av salt, snö, asfalt, oljegrus Ändrat från S3 till S2, och från K1 till K2. Fortsatt
riskklass 1.

Jordbruk, skogsbruk och
petroleumprodukter

Lagt till dessa rubriker i riskanalysen för att tydliggöra
kopplingen mellan verksamheter.

Jordbruk – Handelsgödsel Ändrat från K2 till K3, riskklass 3. Likställs med
Naturgödsel.

Skogsbruk Ändrat från S2 till S1, och från K1 till K2. Fortsatt
riskklass 1.

Hemkemikalier Ändrat från K1 till K2, riskklass 2.

Enskilda avloppsanläggningar Ändrat från S3 till S2, och från K2 till K3. Fortsatt
riskklass 2.

Upplag av avfall Ändrat namn till ”Upplag och deponier”. Ändrat från K2
till K3. Riskklass 32.

Bilaga 1 – Riskanalys Forsheda vattenskyddsområde 2017-08-09

Riskanalys Upprättad.

Bilaga 2 – Förslag till vattenskyddsområde för Forsheda vattentäkt, 2014-10-16

Bilaga 2 Tidigare Bilaga 1.
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Bilaga 3 – PM Förslag till skyddsföreskrifter Forsheda vattentäkt 2018-01-26

Generellt Lagt till riskkällor, riskklassning och motiv för 2-13§§.

1§ Vattentäktsverksamhet Nytt namn på paragraf.

Tillägg: ”Verksamhet knuten till vattenförsörjningen är
generellt undantagen från övriga skyddsföreskrifter.”

2§ Petroleumprodukter A: Ändrat undantag till gälla alla transporter.

4§ Miljöfarlig verksamhet A+B: Ändrat till ”miljöprövningsförordningen”.

5§ Fordonstvätt Flyttat undantag till att gälla enbart i sekundär
skyddszon.

Diskuterat vilka fordon som bör omfattas.

6§ Bekämpningsmedel B. Vattenslagning av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel borttaget, ingår i A.

9§ Avloppsanläggningar Ändrat till ”miljöprövningsförordningen”.

Sänkt sannolikhet, höjt konsekvens. Fortsatt riskklass
2.

10§ Upplag och deponier A: Undantag flyttat till sekundär skyddszon.

11§ Materialtäkter och markarbeten A: Ändrat till förbud i primär skyddszon. Tillagt
undantag för väg 553. Ändrat till ”akut underhåll” av
markledningar.

B: Ändrat till förbud i primär skyddszon.

13§ Vägar och transporter B: Omskrivet till uppmaning istället för tillståndsplikt.

Bilaga 3 – PM Förslag till skyddsföreskrifter Forsheda vattentäkt 2017-11-01

Generellt Ändrat till ” kräver tillstånd” genom hela dokumentet
istället för ”kräver tillstånd av…” och ”får ej ske utan
tillstånd”.

3§ Miljöfarliga kemiska produkter Bytt namn till ”Hälso- och miljöfarliga produkter”.

Ändrat till korrekt hänvisning avseende
bekämpningsmedel.

4§ Miljöfarlig verksamhet Behållit undantag för avhjälpandeåtgärd vid
föroreningsskada (då denna inte omfattas av 2-32 kap
i miljöprövningsförordningen). Omskrivet.
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För befintliga verksamheter gäller
övergångsbestämmelserna i 16§.

5§ Fordonstvätt Undantagstext ändrad.

6§ Bekämpningsmedel Diskuterat biologiska bekämpningsmedel. Ingen
ändring utförd.

7§ Växtnäringsämnen B. Flyttat stukor till egen mening och förtydligat att
även denna lagringsform avses.

8§ Djurhållning Diskuterat reglering av mängd, motsv maximal
beläggning för bibehållande av sammanhängande
växttäcke inom en specificerad areal, liknande
föreskrifter i Vetlanda kommun. Ingen ändring har skett
i text, men regleringen kan ske i tillstånd.

Reglering motsvarar föreslagna lokala föreskrifter.

9§ Avloppsanläggningar Ändrat till förbud mot samtliga anläggningar för spill-
och avloppsvatten i primär skyddszon.

10§ Upplag och deponier Diskuterat om mängd ska definieras eller om förbudet
ska gälla oavsett tider. Ingen ändring utförd.

11§ Materialtäkter och markarbeten A: Tagit bort yta i primär skyddszon, lagt till yta i
sekundär zon.

Bilaga 2 Hälso- och miljöfarliga produkter – överensstämmer
med 3§.

Uppställning – Definition som bygger på definitionen av
parkering i SFS 2001:651.

Bilaga 3 – PM Förslag till skyddsföreskrifter Forsheda vattentäkt 2017-08-17

Inledning Ändrad vad gäller upplägg och textinnehåll. Text är
införd från tidigare avsnitt ”Allmänna upplysningar i
anslutning till föreskrifterna” i syfte att motivera
skyddsföreskrifterna

2§ Petroleumprodukter A: Texten justerad för både primär och sekundär
skyddszon.

B: Uppställning max 1 vecka utan tillstånd.

3§ Miljöfarliga kemiska produkter Tidigare 11§ hit.

Samma innebörd som tidigare.
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4§ Miljöfarlig verksamhet Ny, ersätter tidigare 11§.

5§ Fordonstvätt Ny, tidigare del av 2§.

6§ Bekämpningsmedel Tidigare 3§.

Justering av text, samma innebörd som tidigare.

B: Tillagd föreskrift gällande vattenslagning av plantor
behandlade med bekämpningsmedel.

7§ Växtnäringsämnen Tidigare 4§.

A: Kompletterat med stukor.

8§ Djurhållning Tidigare 5§.

Kompletterat med tillståndsplikt i sekundär skyddszon.

9§ Avloppsanläggningar Tidigare 7§.

Bytt namn till ”Avloppsanläggningar”.

Miljö får utarbeta rutiner för dessa ansökningar.

10§ Upplag och deponier Tidigare 6§.

11§ Materialtäkter och markarbeten Tidigare 8§.

Ändrat till förbud mot husbehovstäkt.

12§ Anläggningar för utvinning av
energi eller uttag av vatten

Tidigare 9§.

A: Tillägg kylenergi.

B: Förbud mot vattentäkt i primär skyddszon.

13§ Vägar och transporter Tidigare 10§

A: Omskrivning av text. Samma reglering i sekundär
skyddszon.

B: Ny föreskrift om farligt gods.

14§ Allmänna bestämmelser Tidigare 12§.

Paragrafen är uppdelad i 14-16§. Innehåll densamma
som i föregående version, text något förändrad och
uppställd i punktform.

Text om ersättning är borttagen, då detta inte är en
bestämmelse, utan endast information.

15§ Skyltning Ny paragraf.
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Text från tidigare 12§.

16§ Övergångsbestämmelser Ny paragraf.

Text från tidigare 12§.

Bilaga 1 Generella bestämmelser
inom vattenskyddsområde enligt
annan lagstiftning.

Ny bilaga.

Bilaga 2 Avfall – text justerad.

Avverkningssäsong – text justerad.

Deponering – text justerad.

Fordon – text justerad, tillägg ”arbetsredskap”.

Gallring – tillagd definition.

Hälso- och miljöfarliga produkter – tillagd definition.

Markarbete – tillagd definition.

Oljeavskiljare – borttagen definition.

Plockhuggning – tillagd definition.

Schaktning – borttagen defintion.

Sekundärt skydd – tillagd definition.

Tillsynsmyndigheten – ändrat till
Samhällsbyggnadsnämnden.


