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Länsstyrelsens i Örebro län beslut om 
vattenskyddsområde och föreskrifter för 
grundvattentäkten Kroa, Laxå kommun; 

beslutade den 11 januari 2010 
(dnr 513-17443-2008) 
 
 

Beslut  
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), att ett 
område i anslutning till grundvattentäkten Kroa på fastigheten Laxå 
Finnerödja, inom Laxå kommun, ska förklaras som vattenskyddsområde för 
grundvattentillgång. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär, 
sekundär och tertiär skyddszon. Skyddsområdets utbredning framgår av 
bifogad karta. 
 
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken följande 
skyddsföreskrifter för skyddsområdet. 
 
Enligt 7 kap 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om de 
överklagas. 
 

Skyddsföreskrifter 
 
Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges 
på bifogad karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt 
primär, sekundär respektive tertiär skyddszon. Vattentäktszonen utgörs av ett 
ca 10 meter brett område runt uttagsbrunnarna. 
 
1 § Definitioner 
 
I dessa föreskrifter används ordet: 
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- hantering med betydelsen en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden 

 
- kemiskt bekämpningsmedel med betydelsen en kemisk produkt som är 

avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller skada på egendom 

 
- biologiskt bekämpningsmedel med betydelsen en bioteknisk organism som 

framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller skada på egendom  

 
- miljöfarlig verksamhet i enlighet med definition i 9 kap 1§ miljöbalken 

(1998:808) 
 
- farligt gods och transport i enlighet med definition i lag (2006:263) om 

transport av farligt gods 
 
- befintlig verksamhet med betydelsen den verksamhet som bedrivs när dessa 

föreskrifter träder i kraft 
 
- sällskapsdjur med betydelsen djur som används som sällskapsdjur och som 

i allmänhet huvudsakligen vistas inomhus 
 
§2 Vattentäktszon 
 
All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva 
vattentäktsverksamhet är förbjuden. 
 
Vattentäktszonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren 
 
§3 Petroleumprodukter  
 
Primär skyddszon 
 
All hantering av petroleumprodukter är förbjuden, med undantag för volymer 
mindre än 10 liter samt drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 
 
Sekundär skyddszon 
 
För all hantering av petroleumprodukter krävs tillstånd med undantag för 
volymer mindre än 100 liter samt drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 
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Tertiär skyddszon  
 
För all hantering av petroleumprodukter krävs anmälan, med undantag för 
volymer mindre än 250 liter samt drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 
 
§4 Bekämpningsmedel  
 
Primär skyddszon 
 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon 
 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel får, med undantag för 
privatpersoners hantering inomhus, inte förekomma utan tillstånd. 
 
 
§5 Växtnäringsämnen och djurhållning  
 
Primär  
Hantering av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam) får inte förekomma utan tillstånd. 
 
Djurhållning (inklusive betesdjur) får, med undantag för sällskapsdjur, inte 
förekomma utan tillstånd. 
 
Sekundär skyddszon 
Hantering av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam) får, med undantag för privatpersoners hantering för normalt 
husbehov, inte förekomma utan tillstånd. 
 
§6 Avverkning och upplag av timmer  
 
Primär och sekundär skyddszon 
  
Avverkning, med annat än handhållna redskap, får inte förekomma utan 
anmälan. 
 
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma 
utan tillstånd. Tillfälliga icke övertäckta upplag av bark, flis, spån och liknande 
får inte förekomma utan tillstånd. Med tillfällig avses högst en 
avverkningssäsong. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners upplag 
för normalt husbehov. 
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§7 Infiltration och avledning av avloppsvatten  
 
Primär skyddszon  
 
Inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från 
enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar är förbjuden.  
 
 
Sekundär skyddszon  
 
För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från 
enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd.  
 
För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14§ förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd.  
 
§8 Hantering av avfall 
 
Primär skyddszon  
 
För tillfälliga upplag av avfall eller av massor som är förorenande krävs 
tillstånd. Permanenta upplag av avfall eller av massor som är förorenande är 
förbjudna. Med tillfälliga avses högst 6 månader. 
 
Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför primär skyddszon är 
förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon  
 
För tillfälliga upplag av avfall eller av massor som är förorenande krävs 
tillstånd. Permanenta upplag av avfall eller av massor som är förorenande är 
förbjudna. Med tillfälliga avses högst 6 månader. 
 
§9 Väghållning  
 
Primär och sekundär skyddszon  
 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt eller därmed jämförlig produkt är 
förbjudna.  
 
Tertiär skyddszon  
 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd.  
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§10 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten  
 
Primär skyddszon  
 
Materialtäkt (grus-, ler- bergtäkt eller liknande) är förbjuden.  
 
Schaktningsarbeten (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra 
anläggningsarbeten), pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras 
utan tillstånd.  
 
Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är förbjuden.  
 
Sekundär skyddszon  
 
Materialtäkt (grus-, ler- bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt 
miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt får inte förekomma utan tillstånd.  
 
Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är förbjuden.  
 
§11 Energianläggningar och uttag av grundvatten 
 
Primär skyddszon  
 
Inrättande av anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur 
mark och grundvatten är förbjuden.  
 
Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon  
 
Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, ytvatten 
eller grundvatten får inte etableras utan tillstånd.  
 
För etablering av anläggningar för uttag av grundvatten krävs tillstånd. 
 
§12 Uppställning av fordon och arbetsmaskiner  
 
Primär skyddszon  
 
Uppställning av fordon med farligt gods är förbjuden.  
 
Uppställning och återkommande parkering av diesel-, bensin- och etanoldrivna 
fordon och arbetsmaskiner, med undantag för personbilar, är förbjuden.  
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Sekundär skyddszon  
 
Uppställning av fordon med farligt gods är förbjuden. 
 
§13 Fordonstvätt  
 
Primär och sekundär skyddszon  
 
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på andra 
platser än i för ändamålet avsedd tvätthall med olje- eller bensinavskiljare, är 
förbjuden.  
 
§14 Miljöfarlig verksamhet  
 
Primär skyddszon  
 
Etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av 
yt- eller grundvatten är förbjuden.  
 
Sekundär skyddszon 
 
För etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening 
av yt- eller grundvatten och som inte är tillståndspliktig enligt  
miljöbalken krävs tillstånd.  
 
§ 15 Allmänna bestämmelser 
 
Tillstånd och anmälan 
 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor i Laxå kommun. Tillstånd får medges om 
den sökande visar att verksamheten kommer att kunna utföras och drivas utan 
risk för skada på yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, 
görs den till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Laxå kommun. Vid 
tillståndsansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter ska huvudmannen för 
vattentäkten höras innan beslut fattas. Besluten får förenas med de villkor som 
behövs. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
har tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken 
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 
kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av 
miljöbalken.  
 
§16 Vattentäktsverksamhetens bedrivande 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.  
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§17 Skyltar 
 
Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området 
ska sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen 
ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.  
 
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se § 3) 
hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. 
Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen.  
 
 
Övergångsbestämmelser 
 
Dessa föreskrifter träder ikraft den 12 februari 2010.  
 
Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas. 
Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna 
tidpunkt även om de överklagas.  
 
Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har 
trätt i kraft och som antingen omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt dessa föreskrifter men inte omfattas av tillstånd. Trots att tillstånds- eller 
anmälningsplikten införs får verksamheterna fortsätta intill dagen ett år efter att 
Länsstyrelsens beslut om skyddsföreskrifter trätt i kraft. Därefter får 
verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast 
om den som bedriver verksamheten senast den dagen har lämnat in en ansökan 
om tillstånd respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor i Laxå kommun.  
 
 
 
Rose-Marie Frebran 
      Meta Erelöf 




