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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDEN 
 
§ 1  BRUNNSOMRÅDET 

Inom brunnsområdet får endast vattenverksamhet bedrivas. Området skall vara 
inhägnat. 

 
§ 2  FÖR GRUNDVATTNET SKADLIGA ÄMNEN 
 Primär skyddszon 

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, 
impregneringsmedel, lösningsmedel, bilvårdsprodukter eller andra 
hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, är förbjuden. 
Läkemedelspreparat är endast tillåtet för bostadsfastighetens behov.  

  Hantering av eldningsolja för fastighets uppvärmning får ske efter tillstånd. 
 Sekundär skyddszon 
  Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, 

impregneringsmedel, lösningsmedel, bilvårdsprodukter, läkemedelspreparat 
eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får inte ske annat 
än för bostadsfastighetens behov. Hantering för annan fastighet än 
bostadsfastighet får endast ske efter tillstånd. 

 
§ 3  BEKÄMPNINGSMEDEL 
 Primär skyddszon 
  Hantering av bekämpningsmedel får ej ske. 
 Sekundär skyddszon 

Bekämpningsmedel får ej hanteras utan tillstånd. Hantering av bekämpnings-
medel klass 3 får för hushållets behov endast ske efter anmälan. 

 
§ 4  JORDBRUK, BOSKAPSSKÖTSEL, HANDELSTRÄDGÅRDAR OCH LIKNANDE 

VERKSAMHETER 
 Primär skyddszon 

Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringsämnen och 
stallgödsel, är förbjudet. 

  Flytgödsel eller avloppsslam får ej spridas. 
 Sekundär skyddszon 

Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringsämnen, 
flytgödsel, stallgödsel och avloppsslam, får ej ske utan tillstånd. 

  Flytgödsel eller avloppsslam får ej spridas utan tillstånd. 
 
§ 5  SKOGSBRUK 
 Primär skyddszon 
  Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma. 

Tillfälliga verksamheter under mer än en tidsrymd av 3 månader får inte 
förekomma utan tillstånd. 

 Sekundär skyddszon 
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma 
utan tillstånd. Tillfälliga verksamheter under mer än en tidsrymd av 6 månader 
får inte förekomma utan anmälan. 
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§ 6  INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN SAMT HANTERING AV  
 AVFALL 
 Primär skyddszon 

Nyetablering av infiltration av hushållsspillvatten och annat utsläpp av 
avloppsvatten i mark, diken eller annat vattenområde är förbjuden. 

  Eget omhändertagande av avloppsslam får ej spridas. 
Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte 
förekomma. 
Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddsozon 
får inte förekomma. 

 Sekundär skyddszon 
Infiltration av hushållsspillvatten och annat utsläpp av avloppsvatten i mark, 
diken eller annat vattenområde får ej ske utan tillstånd. 

  Eget omhändertagande av avloppsslam får ej spridas utan tillstånd 
Deponering av snö som härrör från ytor utanför sekundär skyddszon får inte 
förekomma. 

 
§ 7  ÖVRIG VERKSAMHET 
 Primär skyddszon 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten är förbjuden. 

 Sekundär skyddszon 
Etablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten får inte etableras utan tillstånd. 

 
§ 8  VÄGHÅLLNING 
 Primär skyddszon 

Annan hantering än transport och användning av asfalt eller oljegrus får inte 
förekomma. Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, 
garageuppfart eller liknande får inte ske utan anmälan. Lagning av ”potthål” är 
undantaget anmälningsplikten. 

  Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel är förbjudet. 
 Sekundär skyddszon 

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt 
får inte förekomma. 

  Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel får inte ske utan tillstånd. 
 
§ 9  TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN 
 Primär skyddszon 
  Anläggande av sand- och grustäkt samt annan täktverksamhet är förbjudet. 

Husbehovstäkt får inte ske utan tillstånd och då inte till lägre nivå än 3 m över 
högsta naturliga grundvattennivå. 
Schaktning samt underjordsarbeten av större omfattning, tex. i samband med 
vägbyggen, får inte ske utan tillstånd. 

  Deponering av främmande massor och avfall får ej ske. 
 Sekundär skyddszon 
  Anläggande av sand- och grustäkt samt annan täktverksamhet är förbjudet. 

Husbehovstäkt får inte ske utan tillstånd och då inte till lägre nivå än 3 m över 
högsta naturliga grundvattennivå. 
Schaktning samt underjordsarbeten av större omfattning, tex. i samband med 
vägbyggen, får inte ske utan tillstånd. 

  Deponering av främmande massor och avfall får ej ske. 
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§ 10  ENERGIANLÄGGNINGAR 
 Primär skyddszon 

Anläggande för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark, yt- eller 
grundvatten får inte utföras. 

 Sekundär skyddszon 
Anläggande för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark, yt- eller 
grundvatten får inte utföras utan tillstånd. 

 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
a.  Ikraftträdande 

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet och ersätter alla tidigare 
beslut om vattenskyddsområden. Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt 
vattenskyddsområdet inrättas. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna 
gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 
 

b.  Tillstånd 
I de fall tillstånd krävs enligt 7 kap. miljöbalken, får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor.  
Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 
utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall 
anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 

c.  Tillsynsmyndighet 
Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun fastställer vattenskyddsområdet och 
skyddsföreskrifterna. Därmed är den kommunala nämnden för miljöfrågor i 
Svenljunga kommun tillsynsmyndighet. 
 

d.  Vid olycka 
Enligt 26 kap 22 § miljöbalken åligger det ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet 
inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- 
eller grundvattenförorening anmäls. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras 
genom alarmering på telefon nr 112 till räddningstjänsten. 
 

e.  Vattentäktsverksamhet 
Föreskrifterna utgör inga hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 
 

f.  Skyltning 
Vid väggräns till vattenskyddsområdet och invid vägar som passerar genom området 
skall finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen för 
vattentäkten i Svenljunga kommun ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks 
med skyltar. 
För uppsättandet av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområdet. Inom ett avstånd 
av 50 meter från vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd.  
Där petroleumprodukter hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen för 
vattentäkten i Svenljunga kommun samt monteras av fastighetsägaren i omedelbar 
närhet av påfyllningsstället. 
 

g.  Dispensmöjligheter 
Om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela 
dispens från föreskrifterna ovan. I samband med sådan prövning kan kommunen 
föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening  
(16 kap 2 § miljöbalken). 
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h.  Ersättning 

De föreslagna skyddsföreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena 
vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar 
pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras till Svenljunga kommun. 
Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. 
 

i.  Ny lagstiftning 
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna för sakägare inom här aktuellt 
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

__________ 
 
 
 


