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Avgränsning av vattenskyddsområdet för vattentäkten Öjsjön
1 Allmänt
Den geografiska avgränsningen av ett vattenskyddsområde bör göras så att en god
vattenkvalitet, både kemiskt och mikrobiologiskt, säkerställs inom vattenskyddsområdet
genom skydd mot såväl nutida som framtida påverkan. Utgångspunkten är att hela
tillrinningsområdet omfattas av vattenskyddsområdet, om inte beslutsunderlaget visar att
skyddssyftet kan uppnås genom att fastställa ett mindre område som vattenskyddsområde.
Föreskrifter för vattenskyddsområden kan behöva utformas så att de medför långtgående
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Ett vattenskyddsområde delas därför
normalt in i olika zoner, med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna förhållandena
och skyddsbehovet i respektive zon. I korthet gäller följande riktlinjer vid avgränsning av
vattenskyddsområden vid ytvattentäkter:
Vattentäktzon: Vattentäktzonen består av de områden där brunnar eller ytvattenintag är
belägna. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att området
ska vara tillgängligt endast för vattentäktsinnehavaren.
Primär skyddszon: Den primära skyddszonen är till för att skapa rådrum i händelse av en
akut förorening och dimensioneras normalt av rinntider. Dimensionerande rinntid för den
primära zonen för ytvatten bör avse högvattenflöden med en återkomst tid på minst 10 år. Den
rinntid som förordas för avgränsningen av den primära skyddszonen är 12 timmar förutsatt ett
gott beredskapsskydd. Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och
förhindra föroreningar från att nå ytvattendraget eller sjön och bör därför ingå i den primära
zonen. Strandzonens bredd motsvarar uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn.
Strandzonen bör vara minst 50 m bred och omfatta alla tillflöden av åar, bäckar och större
diken eller täckdiken från vilka rinntiden till vattentäktszonen beräknas vara mindre än 12
timmar.
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Sekundär skyddszon: Den sekundära zonen är till för att bibehålla en hög ytvattenkvalitet
eller att förbättra den. Utgångspunkten för den sekundära skyddszonenen är en rinntid på 12
timmar till den primära zonen, d.v.s. 24 timmar till vattenintaget. Även för den sekundära
skyddszonen bör det finnas en 50 meter bred barriärzon, det vill säga totalt minst 100 meter
från stranden om den ligger utanför primär skyddszon.
Tertiär skyddszon: Den tertiära zonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte
omfattas av övriga zoner. I den tertiära zonen beaktas de föroreningar och mark- och
vattenutnyttjande som i ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten.

2 Avgränsning och zonindelning
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) utgörs vattenskyddsområdet för Öjsjöns
vattentäkt av hela avrinningsområdet. Avgränsningen och zonindelningen framgår av kartan i
Figur 1.
Vid avgränsningen av de olika zonerna inom området har bland annat utförd riskanalys och en
uppskattning av rinntider varit underlag. En sammanvägd bedömning har lett fram till
följande zonindelning.
Vattentäktszon:
Vattentäktzonen begränsas av ett område som vid vattenytan har en radie på 50 meter med
mittpunkten över vattenintaget.
Primär skyddszon:
Den primära zonen utgörs av hela Öjsjön, bäcken mellan Stora Löpgölen och Öjsjön samt en
50 meter bred skyddsbarriär från respektive strandlinje.
Sekundär skyddszon:
Den sekundära zonen utgörs av en 50 meter bred skyddsbarriär utanför den primära zonen
samt sjöarna Stora Löpgölen och Lilla Löpgölen inklusive en 50 meter bred skyddsbarriär.
Till den sekundära zonen hör också Hjortgöl och Kattgöl med de diken som avleder vatten
från dessa gölar fram till den primära zonen, inklusive en 50 meter bred skyddsbarriär.
Tertiär skyddszon:
Övriga delar av avrinningsområdet tillhör den tertiära zonen.
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Figur1: Karta över Öjsjöns vattenskyddsområde med zonindelning
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Förteckning över skyddsföreskrifter i respektive skyddszon
De formella föreskrifterna finns i sin helhet i efterföljande kapitel. Här redovisas en förenklad
förteckning uppdelad på respektive skyddszon. För att få del av den fullständiga innebörden
måste föreskrifterna läsas i sin helhet. Det gäller även de andra allmänna föreskrifterna utöver
punkt 1.1 som är med nedan.
Allmänna föreskrifter
Punkt
Innebörd
1.1
Skyldighet för alla att larma vid olycka eller annan händelse som kan
påverka vattentäkten
Vattentäktszon
Punkt
Innebörd
3.1
Zonen får bara disponeras för vattentäktsverksamheten
Primär skyddszon
Punkt
Innebörd
4.1
Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden
5.1
Hantering av petroleumprodukter är förbjuden. Undantag gäller för
drivmedel i motorfordon och arbetsmaskiner.
6.1
Fordonstvätt är förbjudet
7.1
Det är förbjudet att anlägga avloppsanläggningar och släppa ut
avloppsvatten
8.1
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, utöver transport på väg,
kräver tillstånd
8.2
Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller
tjälad mark är förbjudet
9.1
Strandbete inom 20 meter från högsta högvattenlinjen är förbjudet
10.1
Fiskodling och liknande är förbjudet
11.1
Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är
förbjudet
11.2
Markberedning, utöver fläckberedning, kräver tillstånd
11.3
Upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudet
12.1
Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
12.2
Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför zonen är förbjudet
13.1
Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
13.2
Upplag av kemiska halk- och damm-bekämpningsmedel är förbjudna
13.3
Spridning av vägsalt är förbjudet.
14.1
Materialtäkt, inklusive husbehovstäkt, är förbjuden
14.2
Schaktnings-/markarbetet, pålning, spontning och underjordsarbete kräver
tillstånd
15.1
Berg-, jord- och sjövärmeanläggning är förbjuden
16.1
Miljöfarlig verksamhet som innebär föroreningsrisk får inte etableras
17.1
Parkering av fordon är förbjudet inom 20 meter från strandlinjen.
17.2
Det är förbjudet att anordna motortävlingar eller motsvarande
träningsverksamhet
17.3
Båttrafik med förbränningsmotorer är förbjudet
17.4
Framförande av motorfordon på isbelagd sjö är förbjudet
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Sekundär skyddszon
Punkt
Innebörd
4.1
Hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd
5.1
Hantering av petroleumprodukter kräver tillstånd. Undantag gäller för
volymer upp till 10 liter och för drivmedel i motorfordon och
arbetsmaskiner.
6.1
Fordonstvätt är förbjudet
7.1
Avloppsanläggning och utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd
8.1
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, utöver transport på väg,
kräver tillstånd
8.2
Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller
tjälad mark är förbjudet
9.1
Strandbete inom 20 meter från högsta högvattenlinjen är förbjudet
10.1
Fiskodling och liknande är förbjudet
11.1
Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är
förbjudet
11.2
Markberedning, utöver fläckberedning, kräver tillstånd
11.3
Permanenta upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande är
förbjudna. Tillfälliga upplag av sådana produkter kräver tillstånd
11.4
Vattenbegjutning av upplag av rundvirke är förbjudet
12.1
Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Undantag finns.
12.2
Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför primär och sekundär
zon är förbjudet
13.1
Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
13.2
Upplag av kemiska halk- och damm-bekämpningsmedel är förbjudna
15.1
Berg-, jord- och sjövärmeanläggning är förbjuden
16.1
Miljöfarlig verksamhet som innebär föroreningsrisk får inte etableras
17.1
Det är förbjudet att anordna motortävlingar eller motsvarande
tävlingsverksamhet
17.4
Framförande av motorfordon på isbelagd sjö är förbjudet
Tertiär skyddszon
Punkt
Innebörd
4.1
Hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd
7.1
Avloppsanläggning och utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd
8.2
Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller
tjälad mark är förbjudet
11.1
Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd.
12.1
Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Undantag finns.
13.1
Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
15.1
Berg-, jord- och sjövärmeanläggning kräver tillstånd
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Skyddsföreskrifter för vattentäkten Öjsjön
1 Allmänt
Nedan angivna föreskrifter meddelas med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken (1998:808).
Föreskrifterna gäller inom vattenskyddsområdet med de skyddszoner som angivits ovan och
på kartan i Figur 1.
Syftet med vattenskyddsområdet och dess skyddsförskrifter är att reglera och förhindra
verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av råvattnet till vattenverket.
Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. Förutom dessa föreskrifter
gäller inom vattenskyddsområdet även andra bestämmelser som meddelats med stöd
miljöbalken eller med stöd av annan lagstiftning.
I 2 kap miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla och envar
som bedriver verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa
sig den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa från skada och
olägenhet som kan uppkomma till följd av verksamheten eller åtgärden. 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 miljö. Det innebär att om en
vattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt är alla som vill
bedriva verksamhet eller åtgärd, i vatten eller på land, som kan skada vattnet 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 skada.
Förklaringar av ord och begrepp som används i föreskrifterna finns i avsnitt 3 nedan.

2 Skyddsföreskrifter
1§ Anmälan om olyckshändelse
1.1
Det åligger verksamhetsutövare, ägare och nyttjare av fastigheter inom
vattenskyddsområdet eller var och en som fått kännedom om olycka, tillbud eller
annan omständighet som innebär överhängande fara för förorening av vattentäkten att
omedelbart larma SOS Alarm, telefon 112.
2 § Vattentäktsverksamheten
2.1
Föreskrifterna omfattar inte den hantering och de verksamheter eller åtgärder som är
nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.
3 § Vattentäktszon
3.1
Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren och för
vattentäktsverksamhet.
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4 § Bekämpningsmedel
Primär skyddszon
4.1
Hantering av kemiska
bekämpningsmedel är
förbjudet

Sekundär skyddszon
Hantering av kemiska
bekämpningsmedel får
inte ske utan tillstånd

Tertiär skyddszon
Hantering av kemiska
bekämpningsmedel får inte
ske utan tillstånd

Anm. Här gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel.
Anm. Här gäller även förbud mot transport av farligt gods enligt länsstyrelsens beslut 1986-03-13 om Lokala
trafikförskrifter för transport av farligt gods på länsväg 739, Åtvidabergs kommun.

5 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
5.1
Hantering av petroleumprodukter är förbjudet.
Undantag gäller för
drivmedel som finns i
motorfordon och
arbetsmaskiner
(jmf 17§)

Sekundär skyddszon
Hantering av
petroleumprodukter får
inte ske utan tillstånd.
Undantag gäller för upp
till 10 liter om
hanteringen sker på ett
för vattenskyddet
betryggande sätt.
Tillstånd krävs inte heller
för drivmedel som finns i
motorfordon eller
arbetsmaskiner (jmf 17§)

Anm. Här gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor. Generellt gäller informationsplikt för hantering av mer än 250 liter inom ett
vattenskyddsområde, oavsett zon, om inte vattenskyddsområdets föreskrifter innehåller strängare krav.
Anm. Här gäller även förbud mot transport av farligt gods enligt länsstyrelsens beslut 1986-03-13 om Lokala
trafikförskrifter för transport av farligt gods på länsväg 739, Åtvidabergs kommun.

6 § Övriga hälso- och miljöfarliga varor
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
6.1
Tvätt av motorfordon,
Tvätt av motorfordon,
arbetsmaskiner och
arbetsmaskiner och
liknande är förbjudet.
liknande är förbjudet.
Förbudet gäller även om
Förbudet gäller även om
tvättningen sker utan
tvättningen sker utan
tvättkemikalier.
tvättkemikalier.
Anm. Här gäller även förbud mot transport av farligt gods enligt länsstyrelsens beslut 1986-03-13 om Lokala
trafikförskrifter för transport av farligt gods på länsväg 739, Åtvidabergs kommun.

7 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
7.1
Det är förbud mot att
anlägga ytterligare
avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten och
utsläpp av annat
avloppsvatten.

Sekundär skyddszon
Det krävs tillstånd för
avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten och
utsläpp av annat
avloppsvatten.

Anm. Här gäller även lokala hälsoskyddsföreskrifter för Åtvidabergs kommun

Tertiär skyddszon
Det krävs tillstånd för
avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten och
utsläpp av annat
avloppsvatten.
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8 § Växtnäringsämnen
Primär skyddszon
8.1
Annan yrkesmässig
hantering än transport på
väg av växtnäringsämnen
kräver tillstånd.
8.2
Spridning av
växtnäringsämnen på
vattenmättad, snötäckt,
frusen eller tjälad mark är
förbjudet.

Sekundär skyddszon
Annan yrkesmässig
hantering än transport på
väg av växtnäringsämnen
kräver tillstånd.
Spridning av
växtnäringsämnen på
vattenmättad, snötäckt,
frusen eller tjälad mark är
förbjudet.

9 § Djurhållning
Primär skyddszon
9.1
Strandbete inom 20 meter
från högsta
högvattenlinjen är
förbjudet.

Sekundär skyddszon
Strandbete inom 20 meter
från högsta
högvattenlinjen är
förbjudet.

10 § Vattenbruk
Primär skyddszon
10.1 Odling eller övervintring
av fisk eller skaldjur är
förbjudet.

Sekundär skyddszon
Odling eller övervintring
av fisk eller skaldjur är
förbjudet.

11 § Skogsbruk
Primär skyddszon
11.1 Rotslagning av plantor
behandlade med kemiska
bekämpningsmedel är
förbjudet
11.2 Markberedning kräver
tillstånd.

Sekundär skyddszon
Rotslagning av plantor
behandlade med kemiska
bekämpningsmedel är
förbjudet
Markberedning kräver
tillstånd.

11.3

11.4

Fläckberedning får dock
förekomma utan tillstånd
Permanenta eller tillfälliga
upplag av rundvirke, grot,
bark, flis, spån eller
liknande är förbjudna

Fläckberedning får dock
förekomma utan tillstånd
Permanenta upplag av
rundvirke, grot, bark, flis,
spån eller liknande är
förbjudna.
Tillfälliga upplag av
rundvirke, grot, bark, flis,
spån eller liknande kräver
tillstånd.
Vattenbegjutning av
upplag av rundvirke är
förbjudet

Tertiär skyddszon

Spridning av
växtnäringsämnen på
vattenmättad, snötäckt,
frusen eller tjälad mark är
förbjudet.

Tertiär skyddszon
Rotslagning av plantor
behandlade med kemiska
bekämpningsmedel kräver
tillstånd
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12 § Avfall och upplag
Primär skyddszon
12.1 Förvaring eller deponering
av avfall och förorenade
massor är förbjuden.

12.2

Uppläggning av snö som
kommer från ytor utanför
primär zon är förbjuden

13 § Väghållning
Primär skyddszon
13.1 Upplag och anläggning för
tillverkning av asfalt och
oljegrus är förbjudet
13.2 Upplag av kemiska halkoch dammbekämpningsmedel är
förbjudna
13.3 Spridning av vägsalt är
förbjudet.

Sekundär skyddszon
Förvaring eller deponering
av avfall och förorenade
massor är förbjuden.

Tertiär skyddszon
Förvaring eller deponering
av avfall och förorenade
massor är förbjuden.

Undantag gäller för
tillfällig förvaring av
avfall som uppkommit
inom sekundär skyddszon
i väntan på borttransport,
om förvaringen sker på ett
för vattenskyddet
betryggande sätt.

Undantag gäller för
tillfällig förvaring av avfall
som uppkommit inom
tertiär skyddszon i väntan
på borttransport, om
förvaringen sker på ett för
vattenskyddet betryggande
sätt.

Undantag gäller också för
kompostering av
trädgårdsavfall samt, efter
prövning enligt gällande
renhållningsbestämmelser,
kompostering av matavfall
och latrin från enskilt
hushåll
Uppläggning av snö som
kommer från ytor utanför
primär eller sekundär zon
är förbjuden

Undantag gäller också för
kompostering av
trädgårdsavfall samt, efter
prövning enligt gällande
renhållningsbestämmelser,
kompostering av matavfall
och latrin från enskilt
hushåll

Sekundär skyddszon
Upplag och anläggning för
tillverkning av asfalt och
oljegrus är förbjudet
Upplag av kemiska halkoch dammbekämpningsmedel är
förbjudna

Tertiär skyddszon
Upplag och anläggning för
tillverkning av asfalt och
oljegrus är förbjudet

14 § Täktverksamhet och andra schaktarbeten
Primär skyddszon
14.1 Materialtäkt, inklusive
husbehovstäkt, är
förbjuden
14.2 Schaktnings-/markarbete,
pålning, spontning och
underjordsarbete kräver
tillstånd
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15 § Energianläggningar
Primär skyddszon
15.1 Anläggningar för lagring
och utvinning av
värmeenergi ur berg, mark
eller vatten är förbjuden

Sekundär skyddszon
Anläggning för lagring
och utvinning av
värmeenergi ur berg, mark
eller vatten är förbjuden

Anm. Här gäller även lokala hälsoskyddsföreskrifter för Åtvidabergs kommun

16 § Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
16.1 Sådan miljöfarlig
verksamhet som innebär
risk för förorening av
ytvattnet får inte etableras
eller bedrivas.
17 § Motortrafik
Primär skyddszon
17.1 Parkering eller
uppställning av
motorfordon eller
arbetsmaskiner inom 20
meter från strandlinjen är
förbjudet.
17.2 Det är förbjudet att
anordna motortävlingar
eller motsvarande
träningsverksamhet
17.3 Båttrafik med
förbränningsmotorer är
förbjudet

17.4

Sekundär skyddszon
Sådan miljöfarlig
verksamhet som innebär
risk för förorening av
ytvattnet får inte etableras
eller bedrivas.

Sekundär skyddszon

Det är förbjudet att
anordna motortävlingar
eller motsvarande
träningsverksamhet

Undantag gäller
räddningstjänsten under
utryckning
Framförande av
motorfordon på isbelagd
sjö är förbjudet.

Framförande av
motorfordon på isbelagd
sjö är förbjudet.

Undantag gäller
räddningstjänsten under
utryckning

Undantag gäller
räddningstjänsten under
utryckning

Tertiär skyddszon
Anläggning för lagring och
utvinning av värmeenergi ur
berg, mark eller vatten
kräver tillstånd
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18 § Allmänna bestämmelser
18.1 I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan inges till den kommunala
nämnd som ansvarar för miljöfrågorna. Tillstånd får medges, efter hörande av berörda
kommunala myndigheter och huvudmannen för vattentäkten, om den sökande kan visa
att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats
enligt kap 9, 11 eller 12 miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av
miljöbalken.
18.2 Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap miljöbalken om inte
ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang
18.3 Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att informationsskyltar om skyddsområdet
finns uppsatta på väl synliga platser senast två år efter att dessa föreskrifter vunnit laga
kraft.
18.4 Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger och syftet med
föreskrifterna inte motverkas, medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor
efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudmannen för vattentäkten. I
samband med sådan prövning kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses behövas för att undvika vattenförorening.
18.5 Dessa föreskrifter träder i kraft då de fastställs
18.6 Befintliga fasta verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillståndspliktiga ska
söka tillstånd för verksamheten inom två år efter ikraftträdandet.

3 Definitioner av begrepp
Avfall:
Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är
skyldig att göra sig av med.
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 fastigheters
räkning eller vatten som avleds från en begravningsplats.
Avrinningsområde:
Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av
topgrafin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. (Detta ska inte
förväxlas med tillrinningsområde till en sjö som enbart är landområdet exklusive själva sjön).
Farligt gods:
Gods som består av eller innehåller
 Explosiva ämnen och föremål
 Gaser
 Brandfarliga vätskor
 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda
explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid
kontakt med vatten
 Oxiderande ämnen och organiska peroxider
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Giftiga och smittförande ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som förskrivs med stöd av 20 § andra
stycket 9 Lag (206:263) om transport av farligt gods

Fläckberedning:
Skogsplantering kan göras antingen direkt i befintlig mark eller genom att först skapa en
mindre lucka, fläck, i vegetationstäcket där plantering sker. Jämför markberedning.
Hantering:
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, spridning, omhändertagande,
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Husbehovstäkt:
En täkt (t.ex av grus, sand, berg) som är öppnad av markägaren enbart för husbehov och som
endast används till behov inom den egna fastigheten eller brukningsenheten.
Hushållsspillvatten:
Som hushållsspillvatten räknas sådant spillvatten som normalt uppkommer genom att
människor bor eller i övrigt vistats på en fastighet.
Huvudman:
Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät.
Kemiska bekämpningsmedel:
En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på
egendom.
Markberedning:
Markberedning innebär att markens yttersta, skyddande täcke rivs bort med speciella
maskiner för att blotta mineraljorden i syfte att underlätta föryngringen vid
skogsplantering/sådd. Jämför med fläckberedning.
Materialtäkt:
Med materialtäkt avses här uttag av berg, sten, sand, lera, torv eller andra jordarter.
Miljöfarlig verksamhet:
Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark,
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 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 föregående punkt eller genom förorening av mark,
luft, vattenområden eller grundvatten, eller 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 liknande.
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Motorfordon:
Med motorfordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten,
snö eller is.
Motortävlingar:
Tävlingar med motordrivna fordon
Permanenta upplag:
Upplag som ligger längre tid än ett år.
Petroleumprodukter:
Petroleumprodukter är användbara material utvunna från råolja genom bearbetning i
oljeraffenaderier, t.ex. dieselolja, tjockolja, bensin och fotogen.
Rotslagning:
Förvaring av sticklingar/plantor av buskar och träd i jord eller vatten i väntan på plantering.
Rundvirke:
Ett kollektivbegrepp för kvistade, kapade och eventuellt barkade trädstammar, men som inte
har bearbetats ytterligare.
Schaktnings-/markarbete:
Grävning och undanskaffande av jord, grus, sand och berg.
Spillvatten:
Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt som inte är
dagvatten.
Tillfälliga upplag:
Upplag som ligger kortare tid än ett år.
Tillrinningsområde:
Här definieras tillrinningsområde som det område inom vilket vatten rör sig till en vattentäkt
eller ett vattentäktsområde/vattenförekomst. Jämför avrinningsområde.
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. Som transport avses dock
inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning
av farligt gods äger rum.
Underjordsarbete:
Med underjordsarbete avses arbetet i hålutrymmen i mark och berg
Upplag:
Ett upplag är ett avgränsat område för tillfällig eller permanent förvaring av t.ex. avfall,
produkter eller material.
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Vattenbruk:
Vattenbruk är den gemensamma benämningen på odling (uppfödning) av fisk, skaldjur,
blötdjur (musslor och ostron) eller alger under kontrollerade förhållanden för försäljning och
konsumtion. Det kallas också akvakultur (odling i vattenmiljö)
Växtnäringsämnen:
Kväve-, fosfor- och kaliumföreningar. Ämnena tillförs marken i första hand via handelsgödsel
i jord- och skogsbruket och via stallgödsel. Som växtnäringsämne räknas också avloppsslam.
Yrkesmässig:
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska
anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning
och varaktighet, samt har ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.
Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som
yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.
Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.
Övervintring (vid vattenbruk):
Verksamhet som pågår under den tid på året då vattentemperaturen är lägre än +4oC eller när
utfodringen under vinterhalvåret (november till april) uppgår till högst 0,7 % av fiskens vikt
per vecka.

