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Jönköpings läns författningssamling 

 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns 
föreskrifter om vattenskyddsområde Grimsås i Gisla-
veds kommun; 
beslutade den 2 november 2021 
(dnr 513-8450-2020) 

06FS 2021:25 
Utkom från trycket 
den 5 november 2021

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken 
(1998:808) det område inom Gislaveds kommun som avgränsas på bifo-
gad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde. 

 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken, att ne-

dan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB om inskränkningar i rätten att 
förfoga över fastigheter 

1 § - Petroleumprodukter 

a) Inom den primära skyddszonen är hantering av större mängd än 25 li-
ter petroleumprodukter förbjudet. 

b) Inom den sekundära skyddszonen kräver hantering av större mängd än 
250 liter petroleumprodukter tillstånd. 

Undantag för a och b gäller; 
- befintlig lagring som har tillstånd sedan tidigare och har sekundärt 

skydd eller befintlig lagring som sker i ett utrymme inomhus som sak-
nar golvbrunn.  

- transport. 
- vid vägunderhåll. 
- petroleumprodukter i fordon eller bränsle i reservkraftverk. 

Petroleumprodukter avser här bensin, diesel, olja och liknande produkter som kan på-
verka grundvattnet.  

Hantering avser här en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konver-
tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en 
läckande cistern, tank eller annan behållare. En invallning, eller rum inomhus med täta 
väggar, tak och golv är en typ av sekundärt skydd. För rörledningar och slangledningar 
är dubbelmantling en typ av sekundärt skydd. 
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2 § - Miljöfarliga kemiska produkter 

a) Inom den primära skyddszonen är hantering av miljöfarliga kemiska 
produkter i större mängder än för hushållsbehov förbjudet. 

b) Inom den sekundära skyddszonen kräver hantering av miljöfarliga ke-
miska produkter i större mängder än för hushållsbehov tillstånd. 

Undantag för a och b gäller; 
- befintlig lagring som sker i ett utrymme inomhus som saknar golv-

brunn. 
- transport. 
- vid vägunderhåll. 

Miljöfarliga kemiska produkter avser här kemiska produkter klassificerade och 
märkta som miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens anvisningar, exempelvis im-
pregneringsmedel och lösningsmedel. 

Hantering avser här en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konver-
tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Hushållsbehov avser här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 
man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

3 § - Kemiska bekämpningsmedel 

a) Inom primär skyddszon är yrkesmässig spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel förbjuden. 

b) Inom sekundär skyddszon kräver yrkesmässig spridning av kemiska 
bekämpningsmedel tillstånd. 

Undantag för a och b gäller; 
- punktsanering av skadeinsekter och invasiva främmande arter. 

c) Inom primär och sekundär skyddszon är jord- eller vattenslagning av 
plantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel förbjuden.  

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter som är avsedda att före-
bygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 
inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Yrkesmässig avser här verksamhet som kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska 
personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att 
verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinst-
syfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksam-
het: 

• Verksamheten bedrivs i bolagsform 
• Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 
• Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

Invasiv främmande art avser här en främmande art vars introduktion eller spridning 
har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade eko-
systemtjänster. 
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4 § - Upplag 

a) Inom primär skyddszon är permanent upplag av bark, flis, spån, tim-
mer, grenar och toppar förbjudet. 

b) Inom primär skyddszon kräver tillfälligt upplag av bark, flis, spån, 
timmer, grenar och toppar tillstånd. 

c) Inom sekundär skyddszon kräver permanent upplag av bark, flis, spån, 
timmer, grenar och toppar tillstånd. 

Undantag för a, b och c gäller; 
- upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för upp-

värmning av bostad. 
- upplag under en period kortare än 3 månader 

Dessutom gäller undantag för c; 
- upplag med tät täckning. 

d) Inom primär och sekundär skyddszon är upplag av avfall, förorenade 
massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt förorenings-
innehåll förbjudet. 

Undantag för d gäller; 
- Upplag i anslutning till pågående markarbeten. 
- Dikningsmassor. 

e) Inom primär och sekundär skyddszon är upplag av snö som härrör 
från trafikerade ytor utanför aktuell skyddszon förbjudet. 

f) Inom primär och sekundär skyddszon är upplag av vägsalt och damm-
bindningsmedel förbjudet. 

Upplag avser här tillfällig eller permanent förvaring på marken eller i vattnet. Kom-
posterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna 
tomten är inte att betrakta som upplag. 

Permanent upplag avser här längre tid än en ett år. 

Tillfälligt upplag avser här 3–12 månader. 

5 § - Materialtäkter och markarbeten 

a) Inom primär och sekundär skyddszon är materialtäkt förbjuden.  

b) Inom primär och sekundär skyddszon kräver markarbeten tillstånd. 

Undantag för b gäller;  
- Schaktnings- och markarbeten med en sammanhängande volym 

mindre än 150 m3. 
- underhåll av markledningar. 
- nyanläggning av markförlagd el-, tele- eller IT-ledning inom vägom-

råde. 
- vid vägunderhåll. 

c) Inom primär och sekundär skyddszon är återfyllnad med avfall, mas-
sor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade för-
bjudet. 

Materialtäkt avser här täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. 
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Markarbeten avser här schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra 
liknande arbeten på land. 

Förorenade massor avser här massor från ett förorenat område eller efterbehandlings-
projekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är föro-
renat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. 
Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av tillsynsmyndigheten. 

6 § - Energianläggningar och brunnar 

a) Inom primär och sekundär skyddszon kräver nyetablering av anlägg-
ning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten tillstånd.  

b) Inom primär skyddszon är nyetablering av enskild brunn för vattenut-
tag förbjudet. 

c) Inom sekundär skyddszon kräver nyetablering av enskild brunn för 
vattenuttag tillstånd. 

Enskild brunn avser här brunn som inte nyttjas för kommunal vattenförsörjning. 

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar 

7 § - Skyltar 

a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans 
mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskydds-
området. 

Undantag från föreskrifterna 

8 § - Undantag från föreskrifterna 

a) Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den 
hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nöd-
vändiga för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vatten-
täkten och vattenverket.  

b) Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har till-
ståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, 
enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter 
meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vatten-
skyddsbeslutet om frågan är prövad, eller kommer att prövas enligt 
väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ella-
gen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 
kap. MB ställs. 

Övergångsbestämmelser 

9 § - Övergångsbestämmelser 

a) Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar 
och pågående markanvändning börjar gälla först ett år efter att dessa 
föreskrifter trätt i kraft. Om dispens från ett förbud har sökts innan 
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förbudet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplik-
ten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen 
kvarstå och markanvändningen fortsätta, så länge som dispens eller 
tillstånd inte nekats. 

 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2021. Länsstyrelsens 
beslut från 26 juni 1973 om vattenskyddsområde Kvistbäck med tillhö-
rande skyddsföreskrifter, och som kungjordes i Älvsborgs läns allmänna 
kungörelser nr 154 år 1973, upphör att gälla i och med att föreskrifterna i 
detta beslut träder i kraft. 
 
På Länsstyrelsens vägnar 
 
JOHAN LÖWENADLER DAVIDSSON 
 

 Ingrid Camper 
 (Naturavdelningen) 
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