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Utkom från trycket  
den 19 april 2010 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om 
vattenskyddsområde och föreskrifter för 
grundvattentäkten Rya, Lindesbergs kommun; 

beslutade den 12 april 2010 
(dnr 513-12306-2006) 
 
 

Beslut  
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808), att ett 
område i anslutning till grundvattentäkten Rya på fastigheterna Rya 23:2 och 
Lindesås 1:1, inom Lindesberg kommun, ska förklaras som 
vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Skyddsområdet är indelat i fyra 
vattentäktszoner samt primär och sekundär skyddszon. Skyddsområdets 
utbredning framgår av bifogad karta. 
 
Länsstyrelsen beslutar även att upphäva de hittills gällande bestämmelserna 
om vattenskyddsområde för vattentäkterna i Rya med tillhörande föreskrifter, 
Lindesbergs kommun, som fastställdes av Länsstyrelsen den 31 mars 1977 
(VA 66/75).  
 
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 
 
1 § Definitioner 
 
I dessa föreskrifter används följande definitioner: 
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- Vattentäktszon: avgränsas som ett område kring en uttagsbrunn. 
 

- Primär skyddszon: Den primära skyddszonen avgränsas på sådant sätt att 
riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut 
förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan 
föroreningen hinner nå uttagsbrunnen. Gränsen för primärzon sätts så att 
uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens gräns 
beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära 
zonen.  
 

- Sekundär skyddszon: Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så 
stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från 
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad 
uppehållstid av minst ett år. 
 

- Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed 
jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer 
eller handelsgödsel i spridare. 
 

- Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, 
vägsalt och bekämpningsmedel. 
 

- Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till 
själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och 
dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning. 
 

- Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- 
och hälsoskyddsfrågor. 
 

- Miljöfarlig verksamhet: I enlighet med definition i miljöbalkens 9 kap. 
 

- Enskilt avlopp: Avlopp som ej är anslutet till det kommunala 
avloppsnätet.  

 
 
§2 Vattentäktszon  
 
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 
ska vara inhägnat. 
 
 
§3 Petroleumprodukter och kemikalier i vätskeform 
 
Primär skyddszon 
 
Hantering av petroleumprodukter är förbjudet annat än för att försörja 
fastigheter med olja eller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och 
liknande. Kemikalier i vätskeform får inte förekomma annat än i hushåll 
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under förutsättning att denna hantering inte kan orsaka förorening av mark 
eller grundvatten.  
 
Lagring av petroleumprodukter och kemikalier i vätskeform i 
cisterner/behållare i mark är förbjuden. Cisterner/behållare för lagring av 
petroleumprodukter eller kemikalier i vätskeform med en sammanlagd volym 
över 100 liter är förbjudna. Undantag gäller cisterner/behållare som förvaras 
under tak och som har sekundärt skydd som rymmer minst hälften av lagrad 
volym, dock minst den största behållarens volym. För sådana 
cisterner/behållare ska anmälan ske till kommunen. 
 
Sekundär skyddszon 
 
Nyanläggning av cisterner/behållare i mark för lagring av petroleumprodukter 
och kemikalier i vätskeform är förbjuden. För nyanläggning av 
cisterner/behållare ovan mark med en sammanlagd volym överstigande 250 
liter krävs tillstånd av kommunen.  
 
 
§4 Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen  
 
Primär och sekundär skyddszon 
 
För användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel krävs 
tillstånd av kommunen. För användning, hantering och lagring av ensilage 
och växtnäringsämnen (t ex naturgödsel och handelsgödsel) krävs tillstånd 
från kommunen. Undantag gäller för plastade rundbalar och 
växtnäringsämnen vid enskild trädgårdsskötsel. 
 
 
§5 Upplag  
 
Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. 
Upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m3 med 
en längre varaktighet än 6 månader per år, är förbjuden. Upplag av snö som 
härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden. 
Deponering av avfall är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. 
För upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m3, 
med längre varaktighet än 6 månader per år, krävs tillstånd av kommunen. 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär 
skyddszon är förbjuden. Deponering av avfall är förbjuden. 
 
 
§6 Avledning av avloppsvatten  
 
Primär skyddszon: Nyanläggning av enskilda avloppsanläggningar är 
förbjuden. 



18FS 2010:24 
 
 
 

4 
 

ISSN 0347-1713 

Sekundär skyddszon: För nyanläggning av enskilda avloppsanläggningar 
krävs tillstånd av kommunen. 
 
Sekundär skyddszon: För nyanläggning av enskilda avloppsanläggningar 
krävs tillstånd av kommunen. 
 
 
§7 Täktverksamhet, schaktningsarbeten och muddring  
 
Primär och sekundär skyddszon: För husbehovstäkt (t ex grus, berg, sand 
eller liknande) krävs tillstånd från kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet 
är förbjuden.  
 
Utfyllning med förorenade massor är förbjuden.  
 
För schaktningsarbeten, pålning, spontning, borrning och andra 
underjordsarbeten krävs tillstånd av kommunen såvida det ej är uppenbart att 
skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Vid akuta arbeten som berör 
trafiksäkerhet ska anmälan till kommunen ske så snart som möjligt. För 
muddring och fyllning av massor i vatten krävs tillstånd av kommunen. 
 
 
§8 Energianläggningar  
 
Primär skyddszon: Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme 
eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och 
jord är förbjudna.  
 
Sekundär skyddszon: För nya anläggningar för lagring av och utvinning av 
värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg 
och jord krävs tillstånd av kommunen. 
 
 
§ 9 Brunnar 
 
Primär och sekundär skyddszon: För uttag av vatten ur berg eller jord och 
borrningar i berg eller jord krävs tillstånd från kommunen med undantag av 
sådana anläggningar som är tillståndspliktiga enligt 11 kap. i miljöbalken. För 
sådana anläggningar gäller bestämmelserna i 11 kap. i miljöbalken. 
 
 
§ 10 Transport av farligt gods och uppställning av fordon med farligt 
gods 
 
Primär skyddszon: Transport av farligt gods på andra än för farligt gods 
anvisade transportleder är förbjuden, med undantag för leverans av olja för 
uppvärmning av fastigheter och leverans till verksamhet inom skyddszonerna. 
Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden. 
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Sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods 
är förbjuden. 
 
 
§11 Miljöfarlig verksamhet 
 
Primär skyddszon: Etablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk 
för förorening av grundvattnet är förbjuden.  
 
Sekundär skyddszon: För etablering av miljöfarlig verksamhet som kan 
innebära risk för förorening av grundvattnet och som inte är tillståndspliktig 
enligt miljöbalken krävs tillstånd av kommunen. 
 
 
§ 12 Allmänna bestämmelser 
 
Tillstånd och anmälan 
 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av 
kommunen. 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 Lindesberg 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 ska tillståndsprövas enligt 9 kap. 
miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. 
(vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.  
 
 
§13 Vattentäktsverksamhetens bedrivande 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som 
är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.  
 
 
§14 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.  
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Övergångsbestämmelser 
 
Dessa föreskrifter träder ikraft den 14 maj 2010.  
 
Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas. 
Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna 
tidpunkt även om de överklagas.  
 
Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har 
trätt i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte 
är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Trots att förbudet införs får 
verksamheterna fortsätta intill dagen två år efter Länsstyrelsens beslut. 
Därefter får verksamheter som omfattas av förbud inte bedrivas.  
 
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 eller har anmälts enligt 
äldre föreskrifter. 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 kommunen.  
 
 
 
Rose-Marie Frebran 
      Meta Erelöf 




