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Beslut 

 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) 

det område som anges på bifogad karta som vattenskydds- område till 

skydd för den grundvattentillgång på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd, 

Vaggeryds kommun, som utnyttjas för vattenförsörj- ningen av 

Vaggeryds tätort. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär 

skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Länssty- 

relsen med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsfö- 

reskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 

området ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

 

Skyddsföreskrifter 

 
Med hantering avses här – i enlighet med miljöbalken – en verksam- 

het eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, för- 

packning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruk- 

tion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfa- 

randen. 

 

Där väg, järnväg eller vattendrag utgör yttre gräns för vattentäktszon 

eller skyddszon ska vägen, järnvägen eller vattendraget inte anses tillhö- 

ra den innanför gränsen belägna zonen. 

 

1 § Vattentäktszon 

 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Detta område ska vara inhägnat och väl skyltat. 
 
 

Utgivare Tryckt av Länsstyrelsen, 

Bengt Josefsson, Länsstyrelsen Jönköping, 2007 
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2 § Hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier 

 

Primär skyddszon 

Lagring, användning eller annan hantering av petroleumprodukter och 

andra kemikalier får inte förekomma. Undantag gäller för hushållskemi- 

kalier för dagligt bruk, drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsma- 

skiner samt petroleumprodukter för bostadsfastigheters oljeförsörjning. 

 

Sekundär skyddszon 

Lagring, användning eller annan hantering av petroleumprodukter och 

andra kemikalier får inte förekomma utan tillstånd av den kommunala 

nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds- 

området. Hushållskemikalier för dagligt bruk, drivmedel i bränsletank i 

fordon och arbetsmaskiner samt petroleumprodukter för bostadsfastighe- 

ters oljeförsörjning får dock användas och förvaras. 

 

Primär och sekundär skyddszon 

Förvaringstankar, arbetsfordon, drivmedelsfordon, stationära förbrän- 

ningsmotorer etc. med petroleumprodukter eller andra för vattnet skadli- 

ga ämnen ska vid uppställning vara utrustade eller placerade så att hela 

den lagrade volymen vid spill eller läckage säkert kan förhindras tränga 

ner i marken. 

 

För hantering ska i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken 

samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. 

 

3 § Jordbruk, trädgårds- och boskapsskötsel 

 

Primär skyddszon 

Spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, 

handelsgödsel, avloppsslam och växtskyddsmedel får inte förekomma. 

 

Sekundär skyddszon 

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark. 

Spridning, lagring eller annan yrkesmässig hantering av ensilage, natur- 

gödsel, handelsgödsel, avloppsslam och växtskyddsmedel får inte före- 

komma utan tillstånd av den kommunala nämnd som fullgör kommunens 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 

All lagring av naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam samt växt- 

skyddsmedel ska ske så att vid spill eller läckage hela den lagrade voly- 

men förhindras att spridas och tränga ner i marken. 
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Anm: Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biolo- 

giska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om växtskyddsme- 

del (2006:1010) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om sprid- 

ning av kemiska bekämpningsmedel med allmänna råd 97:3. 

 

4 § Skogsbruk 

 

Primär och sekundär skyddszon 

Permanenta upplag av bark, massaved, flis eller timmer får inte före- 

komma. Spridning, lagring eller annan hantering av växtnäringsämnen, 

växtskyddsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga 

upplag kan den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet ge tillstånd i det enskilda fallet. 

 
5 § Avledning av spillvatten och dagvatten från hushåll samt hantering av 

avfall från hushåll 

 

Primär skyddszon 

Infiltrationsanläggningar för spillvatten och dagvatten får inte före- 

komma. 

 

Sekundär skyddszon 

Infiltrationsanläggningar för spillvatten får inte anläggas utan tillstånd 

av den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom mil- 

jö- och hälsoskyddsområdet. 

 

Primär och sekundär skyddszon 

Avloppsledningar och tillhörande brunnar ska vara täta, inspekteras 

regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Depo- 

nering av avfall får inte förekomma. 

 

6 § Industriell verksamhet 

 

Primär skyddszon 

Industriell verksamhet får inte etableras. 
 

Sekundär skyddszon 

Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd i det enskilda 

fallet av den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 

Primär och sekundär skyddszon 

För befintlig industriell verksamhet gäller att avloppsledningar och 

tillhörande brunnar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov 

omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får inte fö- 

rekomma. 
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Anm: För viss industriell verksamhet, d.v.s. miljöfarlig verksamhet med be- 

teckningarna A eller B i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsmyn- 

digheter är i sådana fall Miljödomstolen eller Länsstyrelsen. 

 

7 § Väghållning 

 

Primär skyddszon 

Tillverkning av vägbeläggningsmaterial såsom asfalt eller oljegrus 

samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av 

vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, ska ske restriktivt 

och under iakttagande av stor aktsamhet. Nya vägar får inte anläggas. 

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske. 

 

Sekundär skyddszon 

Tillverkning av vägbeläggningsmaterial såsom asfalt eller oljegrus 

samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av 

den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet. 

 

8 § Transport av farligt gods 

 

Primär skyddszon 

Transport av farligt gods får inte ske. 

 

Sekundär skyddszon 

Väg som måste användas för genomgående transport av farligt gods ska 

förses med räcken eller ha avkörningsvänliga sidoutrymmen och där så 

behövs för vattenskyddet utformas med avledningsanordning för väg- 

dagvatten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarme- 

ring på telefon 112. 

 

9 § Täktverksamhet och andra markarbeten 
 

Primär skyddszon 

Täktverksamhet får inte ske. Andra markarbeten får inte ske djupare än 

till tre meter över högsta grundvattenyta och först efter anmälan till den 

kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

 

Sekundär skyddszon 

Täktverksamhet eller andra markarbeten får inte ske djupare än till två 

meter över högsta grundvattenyta och först efter anmälan till den kom- 

munala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälso- 

skyddsområdet. 
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Primär och sekundär skyddszon 

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkva- 

liteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas 

upp eller deponeras inom området. Markarbeten får inte medföra bort- 

ledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån. 

 
Anm: För annan täktverksamhet än husbehovstäkt och för markavvattning 

krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsmyndighet är i sådana fall normalt 

Länsstyrelsen. 

 

10 § Energianläggningar 

 

Primär skyddszon 

Anläggning för markuppvärmning, utvinning av energi ur mark, berg 

eller grundvatten samt bortledning av grundvatten för energiutvinning 

eller värmelagring får inte utföras. 

 

Sekundär skyddszon 

Anläggning för markuppvärmning, utvinning av energi ur mark, berg 

eller grundvatten samt bortledning av grundvatten för energiutvinning 

eller värmelagring får inte utföras utan tillstånd av den kommunala nämnd 

som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds- området. 

Sådant tillstånd får endast avse en viss bestämd fastighet samt enbart för 

husbehovsförbrukning. 

 

11 § Allmänna bestämmelser 

 

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge dispens från 

ovan meddelade föreskrifter. 

 

Länsstyrelsen och den kommunala nämnd som fullgör kommunens 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet får utföra de undersök- 

ningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmel- 

ser. 

 

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkten att sätta upp informa- 

tionsskyltar vid vägar och järnvägar som leder in i skyddsområdet. 

Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 

 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att 

tillse att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenför- 

orening, omedelbart anmäls till Räddningstjänsten och den kommunala 

nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds- 

området. 

 

Överträdelse av föreskrifterna kan föranleda ansvar enligt miljöbalken 

om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade. 
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Denna författning träder i kraft den 1 maj 2007, då förordnandet till 

skydd mot förorening av grundvatten i Söderbygdens vattendomstols dom 

den 26 april 1960 angående Vaggeryds vattentäkt upphör att gälla. 

 

Föreskrifterna gäller omedelbart från ikraftträdandet av författningen 

även om de överklagas.  

BO LANDHOLM 

 
 

Ulla-Britt Westerberg 
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