
 
 
 
 
 
 

Läsanvisning vattenskyddsområde Björkfors samt Rimforsa 
(2021-04-23) 
 

Denna läsanvisning är ett komplement och förtydligande av föreskrifterna för vattenskydds-
område Björkfors respektive Rimforsa, beslutade den 29 april 2013. 

 
1 § Anpassning av vattenskyddsområdets utbredning (primär samt sekundär skyddszon) 

har skett utifrån bedömda risknivåer.  
 

Primära skyddszonen omfattar sjöns vattenyta samt 50 m upp från strandlinjen. 
 
4 § Huvudregeln är att vattenverksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken. Vissa åtgär-

der är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Paragrafen innebär att åtgärder som 
inte är tillståndspliktiga blir tillståndspliktiga. I miljöbalken B 11 § finns särskilda un-
dantag från tillståndsplikt, exempelvis utförande av anläggning för odling av fisk eller 
skaldjur. Paragrafens syfte är att fånga upp verksamheter som inte på annat sätt är 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. 

 
5 § Yrkesmässig hantering i primär zon av petroleumprodukter, impregneringsmedel, lös-

ningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter kräver till-
stånd. Referensmängd för när tillstånd ska krävas är vid samtidig hantering av mer än 
10 l. Undantag från tillståndsplikt är för hushållsändamål, drivmedel i fordon, båtar 
och arbetsmaskiner. Som yrkesmässig räknas den hantering som sker inom ramen för 
företagande, bostadsrättföreningar, idrottsföreningar, stiftelser och liknande associ-
ationer. 

 
6 § Användning av bekämpningsmedel regleras även i Naturvårdsverkets föreskrifter om 

spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, NFS 2015:2. Där anges att det 
är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden (Samhällsbygg-
nadsnämnden) yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett 
vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och 
sekundär (yttre) skyddszon.  

 
Med normal hantering av naturgödsel och handelsgödsel avses den typ av hantering 
som är allmänt vedertagen inom lantbruk. Exempel på hantering som skulle kunna 
träffas av paragrafens tillståndsplikt är lagring som överstiger det egna lantbrukets 
behov. 

 
8 § Vid prövning av ny avloppsanläggning görs prövningen samtidigt enligt miljöbalken 

och vattenskyddföreskrifterna (hög skyddsnivå inom primär zon samt strandskydds-
område (100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd, utökat till 150 m 
upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd runt Åsunden och Järnlunden)). 



 
 
 
 
 
 
 
11 § I beslut rörande muddring eller utfyllnad i vatten ska hänvisning i beslut göras enligt 

§ 4. Utfyllnad i vatten som är anmälningspliktig enligt föreskrifterna ska även till-
ståndsprövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Normal drift och underhåll av vägar, järnväg och markavvattningsanläggningar är till-
låtet utan tillstånd från tillsynsmyndighet.  
 
Tillstånd behövs inte för att bibehålla vattnets djup eller läge eller omedelbart åter-
ställa ett vattendrag som har avvikit från sitt förra läge eller på annat sätt förändrat 
sitt lopp. 
 
Arbeten får utföras utan föregående tillstånd om det till följd av en skada eller för att 
förebygga en skada är nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller lagningsar-
beten utförs genast. Ansökan om godkännande av arbetena skall dock göras snarast 
möjligt. Mindre grävningsarbeten inom tomter och liknande områden får utföras. 
Med mindre grävningsarbeten inom tomter avses grundläggning av byggnad. Övriga 
mindre grävningsarbeten som är tillåtna är sådana som inte överstiger 500 m3. 
 

12 § Energianläggningar i vatten är tillståndspliktiga inom primär zon. 
 
20 § Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för vattenskyddsföreskrifterna. 
 
 
Allmänna upplysningar 
 
Vattenverksamhet 
Vattenverksamhet definieras i föreskrifterna enligt miljöbalken 11 kap 2 §. Ansökan om till-
stånd till vattenverksamhet prövas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd för 
markavvattning prövas i vissa fall av Länsstyrelsen. Anmälan om vattenverksamhet prövas 
av Länsstyrelsen. 
 
Undantag och dispenser 
Inom primär och sekundär skyddszon gäller att vattenverksamhet som enligt miljöbalken 11 
kap 9-16 § inte är tillståndspliktiga, kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten för vatten-
skyddsområdet (Samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun). Tillstånd kan innehålla vill-
kor för verksamhetsutövaren. Vid prövning av tillståndsansökan eller anmälan ska huvud-
mannen för vattentäkten höras innan beslut fattas. 
 
Övrigt 
Tillstånd för befintlig verksamhet vid vattenföreskrifternas antagande 2013-04-29 behövs 
inte enligt vattenföreskrifterna. För dessa verksamheter gäller att bestämmelser enligt mil-
jöbalken och övriga regelverk ska vara uppfyllda.  
 


