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Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskydds-
område och föreskrifter för grundvattentäkten 
Norrudden, Askersunds kommun och Laxå kommun; 

beslutade den 16 juni 2005 
(dnr 513-08653-2004) 
 
Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808), att 
ett område i anslutning till grundvattentäkten på fastigheten Laxsjömarken 
1:61 belägen på Norrudden, inom Laxå kommun och Askersunds kommun 
ska förklaras som vattenskyddsområde för grund- och ytvattentillgång. 
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 och 30 §§ miljöbalken följande 
skyddsföreskrifter för skyddsområdet.  
 
 
Skyddsföreskrifter  
 
1§ Definitioner 
I dessa föreskrifter används ordet: 
- hantering med betydelse i enlighet med definition i 14 kap. 4 § 

miljöbalken (1998:808) 
- miljöfarlig verksamhet i enlighet med definition i 9 kap. 1 § miljöbalken 
- transport av farligt gods i enlighet med definition i 1 och 2 §§ lag 

(1982:821) om transport av farligt gods 
- avfall i enlighet med definition i 15 kap. 1 § miljöbalken 
- avloppsvatten i enlighet med definition i 9 kap. 2 § miljöbalken 
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2§ Vattentäktszon 
All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva 
vattentäktsverksamhet är förbjuden. 
 
Brunnarna skall vara överbyggda och låsta. 
 
Vattentäktszonen får endast disponeras av vattentäktens huvudman. 
 
 
3§ Petroleumprodukter 
Primär skyddszon:  
Hantering av petroleumprodukter för oljeförsörjning av befintliga bostads- och 
jordbruksfastigheter får inte förekomma utan tillstånd. Tillstånd skall sökas 
senast den 11 juli 2007. 
 
All övrig hantering av petroleumprodukter, med undantag för hushållsändamål, 
som drivmedel i fordon och arbetsmaskiner eller för oljeförsörjning av 
befintliga bostads- och jordbruksfastigheter är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon:  
Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter, för annat 
ändamål än oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, får 
inte förekomma utan tillstånd. 
 
 
4§ Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 
Primär skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 
 
Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel får inte förekomma 
utan tillstånd. 
 
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen (t ex naturgödsel, handelsgödsel 
och avloppsslam) får inte förekomma utan tillstånd. 
 
Sekundär skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, biologiska 
bekämpningsmedel och växtnäringsämnen (t ex naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam) får inte förekomma utan tillstånd.  
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5§ Avverkning av skog och upplag av timmer  
Primär skyddszon:  
Föryngringsavverkning på annat sätt än genom blädning är förbjuden närmare 
än 30 meter från sjö och vattendrag. I övriga delar av den primära skyddszonen 
får inte föryngringsavverkning på annat sätt än genom blädning förekomma 
utan tillstånd.  
 
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. 
Tillfälliga sådana upplag får inte förekomma utan tillstånd. Med tillfällig 
menas högst en avverkningssäsong. 
 
Sekundär skyddszon: 
Föryngringsavverkning på annat sätt än genom blädning är förbjuden närmare 
än 30 meter från sjö och vattendrag. Föryngringsavverkning, på annat sätt än 
genom blädning, som är anmälningspliktig till Skogsvårdsstyrelsen enligt 
Skogsvårdslagen (1979:429) ska även anmälas till den kommunala nämnden 
som ansvarar för miljöfrågor i berörd kommun. 
 
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. 
 
 

 6§ Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall 
Primär skyddszon: 
Infiltrationsanläggningar och liknande för hushållsspillvatten får inte etableras 
utan tillstånd. Utsläpp av annat avloppsvatten får inte förekomma utan tillstånd. 
 
Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall eller av massor som är 
förorenande är förbjudna.  
 
 

 Sekundär skyddszon: 
Infiltrationsanläggningar och liknande för hushållsspillvatten får inte etableras 
utan tillstånd. Utsläpp av annat avloppsvatten får inte förekomma utan tillstånd. 
 
Permanenta upplag av avfall eller av massor som är förorenande är förbjudna. 
Tillfälliga upplag av avfall eller av massor som är förorenande får inte 
förekomma utan tillstånd. 
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 7§ Miljöfarlig verksamhet 
Primär skyddszon:  
Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för grund- eller ytvatten är förbjuden. 
 
Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är förbjuden. 
 
Vattenbruksverksamhet är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon: 
Miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken får inte 
etableras utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för 
miljöfrågor i berörd kommun, om risk för förorening av yt- eller grundvatten 
föreligger. 
 
 

 8§ Täktverksamhet, schaktningsarbeten och muddring 
Primär skyddszon: 
Materialtäkt (grus-, bergtäkt eller liknande) är förbjuden. 
 
Schaktning (t ex i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), 
muddring, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan 
tillstånd. 
 
Fyllning i vatten är förbjuden. 
 
Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon: 
Materialtäkt (grus-, bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt 
miljöbalken får inte förekomma utan anmälan. 
 
Schaktning (t ex i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten) får 
inte utföras utan anmälan. 
 
 

 9§ Energianläggningar 
Primär skyddszon:  
Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, ytvatten 
eller grundvatten får inte etableras utan tillstånd.  
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 10§ Väghållning 
Primär skyddszon: 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. 
 
Annan yrkesmässig hantering än transport av asfalt och oljegrus eller därmed 
jämförlig produkt får inte förekomma utan tillstånd. 
 
Sekundär skyddszon:  
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. 
 

  
 11§ Transport av farligt gods 
 Primär- och sekundär skyddszon:  
 Genomgående transport av farligt gods får inte förekomma utan tillstånd på 

andra vägar än de som rekommenderas i Räddningsverkets atlas för transport 
av farligt gods.  
 
 

 12§ Trafik på sjö, fordonstvätt  
Primär skyddszon: 
Körning med bensin- eller dieseldrivet fordon eller farkost är förbjuden på 
Östersjön, öppen såväl som isbelagd.  
 
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkter är förbjuden.  
 
 

 
 Allmänna bestämmelser 

 
13§ Tillstånd och anmälan 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor i berörd 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 berörd kommun. 
 
 
14§ Vattentäktsverksamhetens bedrivande 
Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som 
är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 
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15§ Skyltar 
Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid väg som 
leder in i eller genom skyddsområdet, samt i övrigt där vattenskyddsområdet 
bedöms behöva markeras, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall 
utföras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket. Annans 
mark får tas i anspråk för detta. 
 
 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 juli 2005. 
 
 
 
Sören Gunnarsson 

Charlotte Arketeg 
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Allmänna upplysningar till skyddsföreskrifterna  

Hänsynsregler  
I miljöbalkens 2 kap 3 § finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 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 miljön. 
Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 
eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada 
vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras 
for att förebygga eller avhjälpa skadan på vattentäkten. 

Övrig lagstiftning  
 Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse 

från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan lagstiftning. 
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, 
gäller utöver här meddelade skyddsföreskrifter. 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel 
I Naturvårdsverkets författningssamling finns föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

Hantering av brandfarliga vätskor 
I Naturvårdsverkets författningssamling finns föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 
 
Dispensmöjligheter 
Länsstyrelsen i Örebro län får enligt 7 kap 22 § MB om det finns särskilda skäl 
meddela dispens från förbud enligt föreskrifterna ovan. Länsstyrelsen kan 
medge dispens efter att ha hört huvudmannen för vattentäkten samt kommunala 
nämnder för miljöfrågor i berörd kommun. I samband med sådan prövning kan 
Länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att 
undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). 
 
Tillstånd och anmälan 
Vid tillståndsansökan eller anmälan skall huvudmannen för vattentäkten höras 
innan beslut fattas. Besluten får förenas med de villkor som behövs. 
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Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall 
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 
tillbudet. Detta framgår av 2 kap 1 och 5 §§ i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor och 2 kap 4 § i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 
Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten tel 112, den 
kommunala nämnden för miljöfrågor i berörd kommun samt vattentäktens 
huvudman. 

Beredskap 
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av 
vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter har trätt i 
kraft.  

Förbud mot transport av farligt gods 
Det råder förbud mot transport av farligt gods på länsväg 205 enligt Örebro 
läns författningssamling 18FS 1994:19. 

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

Tillsyn 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken 
och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen kan 
överlåtas till kommunen. 

Överträdelse och påföljd 
Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap 8§ 
miljöbalken (1998:808). 




