
 
 
 
 
 

Utgivare Tryckt av Länsstyrelsen, 
Johan Löwenadler Davidsson, Länsstyrelsen Jönköping, 2020 
 

  ISSN 0347-1551 

Jönköpings läns författningssamling 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 

  06 FS 2020:25  
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för 
vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 

  

Utkom från trycket  
den 30 oktober 2020 

 
beslutade den 27 oktober 2020 (513-7009-2019) 
 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att förklara det område som avgränsas på bifogad 
karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde. Berörda sakägare framgår av 
den till akten hörande sakägarlistan. 

 
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkten i Brandstorp, 
som används som huvudvattentäkt åt Brandstorp samhälle och 
Brandstorp kyrkby, ett tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra råvatt-
nets kvantitet och kvalitet. Vattenskyddsområdet ska även utgöra ett stöd 
vid samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att tillgodose syftet meddelar Länsstyrelsen att nedan angivna före-
skrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Föreskrifterna träder i kraft 
den 27 november 2020. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de över-
klagas. 
 
Vattenskyddsområdet är indelat i primär skyddszon och sekundär skydds-
zon. 
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäk-
ten och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är tekniska förvalt-
ningen i Habo kommun. 
 
Länsstyrelsen beslutar att tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut prövas 
av den nämnd inom Habo kommun som har till uppgift att fullgöra kom-
munens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Dispens från förbud i föreskrifter söks hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och om 
det är förenligt med föreskriftens syfte. Innan Länsstyrelsen fattar beslut 
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om eventuell dispens kan Länsstyrelsen be att få yttrande från Habo kom-
mun. 
 

Föreskrifter enligt 7 kap.22 § miljöbalken om  

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 

1 § - Skogsbruk 
a) Inom primär skyddszon är permanenta upplag av timmer, bark eller flis för-

bjudet. 
 

b) Inom primär skyddszon krävs det tillstånd att hålla tillfälliga upplag av tim-
mer, bark eller flis större än 500 m3. 

 
Undantag för a och b gäller; 
- Upplag för uppvärmningsändamål för bostads- eller jordbruksfastigheter. 

 
c) Inom primär skyddszon är stubbrytning och markberedning genom harvning 

förbjudet. 
 

d) Inom sekundär skyddszon får stubbrytning och markberedning genom harv-
ning ej ske utan tillstånd. 

 
e) Inom primär skyddszon är användning av skogsplantor behandlade med be-

kämpningsmedel förbjudet. 
 

f) Inom sekundär skyddszon får skogsplantor behandlade med bekämpnings-
medel ej användas utan tillstånd. 

 

2 § - Djurhållning 
a) Inom primär skyddszon är nyetablering av mer än två djurenheter förbjudet. 
 
b) Inom primär skyddszon är djurhållning inom 30 meter från uttagsbrunnen 

förbjuden. 
 
c) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för djurhållning eller ändring 

av befintlig verksamhetsinriktning avseende djurhållning. 
 

Permanenta upplag avser här upplag 1 år eller längre. 
 

Tillfälliga upplag avser här upplag under minst 3 månader upp till 1 år. 

Djurenhet avser här t.ex. en mjölkko eller 10 får, enligt definitionen i 2 kap. 
miljöprövningsförordningen (2013:251).  

 
Djurhållning avses här hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt 
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.  
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3 § - Avloppsanläggning 
a) Inom primär skyddszon är nyetablering av infiltrationsanläggning för spillvat-

ten eller processvatten förbjudet. 
 
b) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för inrättande av avloppsan-

läggning för BDT-vatten (bad, tvätt och disk). 
 

Upplysning 
- Generellt krävs tillstånd från kommunen för nyetablering av infiltrations-

anläggning för spillvatten eller processvatten som inte enbart rör BDT-
vatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. 

- Generellt krävs anmälan till kommunen för nyetablering av infiltrations-
anläggning som enbart rör BDT-vatten. 

 

4 § - Petroleumprodukter 
a) Inom primär skyddszon är hantering av petroleumprodukter förbjudet. 

 
Undantag för a gäller; 
- hantering av en mängd mindre än 20 liter. 
- bränsle för reservdrift av vattenverket. Bränslet ska förvaras invallat. 
- transport av petroleumprodukter. 
- bränsle i fordon och arbetsmaskiner.  
- tankning av arbetsfordon får ske av markägaren. Ytor där påfyllning sker 

ska utformas på så sätt att spill och läckage kan insamlas och omhänder-
tas. 

 
b) Inom sekundär skyddszon är hantering av mer än 250 liter petroleumproduk-

ter förbjudet. 
 
Undantag för b gäller;  
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd. 
- transport av petroleumprodukter. 
- bränsle i fordon och arbetsmaskiner. 

 

Spillvatten avser här det vatten som spolas ner från toaletter och vatten som 
avleds från bad, dusch, diskning och tvätt i hushåll eller inom verksamhet. 
 
Processvatten avser det vatten som används inom en tillverkningsprocess. 
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5 § - Tvätt av fordon 
a) Inom primär och sekundär skyddszon är tvätt av motorfordon, arbetsmaski-

ner och liknande förbjudet.  
 
Undantag gäller; 
- avspolning av arbetsfordon med vatten, utan några rengöringskemikalier, 

tillåts för markägare. 

6 § - Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 
a) Inom primär skyddszon är yrkesmässig hantering av kemiska bekämpnings-

medel förbjudet. 
 
b) Inom sekundär skyddszon får yrkesmässig hantering av kemiska bekämp-

ningsmedel ej ske utan tillstånd. 
 

c) Inom primär skyddszon är hantering och spridning av växtnäringsämnen för 
yrkesmässigt bruk förbjudet. 

 
d) Inom sekundär skyddszon får hantering och spridning av växtnäringsämnen 

för yrkesmässigt bruk ej ske utan tillstånd. 

Petroleumprodukter avser här bensin, diesel, olja och liknande produkter som 
kan påverka grundvattnet. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden 
för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning. 

 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förva-
ring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, sa-
luförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 
Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas 
från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, 
tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum 
inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd. 

 

Yrkesmässig avser här verksamhet som bedrivs som yrke eller där ändamålet 
med hanteringen avser annat än villatomter. Såväl fysiska som juridiska personer 
kan bedriva yrkesmässig verksamhet. Verksamheten förutsätts ha ett objektivt 
fastställbart vinstsyfte som är av självständig karaktär, ha en viss omfattning och 
varaktighet. Verksamheten behöver dock inte vara huvudsysselsättning. 

 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluför-
ande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 
Kemiska bekämpningsmedel (pesticid) avser här en kemikalie som är avsedd 
för att förebygga eller motverka att djur, växter, eller mikroorganismer orsaka 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

 
Växtnäringsämnen avser här mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, 
kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska 
gödselmedel och gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet. 
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7 § - Täkt och andra schaktningsarbeten 
a) Inom primär och sekundär skyddszon är yrkesmässig täktverksamhet förbju-

det. 
 

b) Inom primär skyddszon är husbehovstäkt förbjudet. 
 

c) Inom sekundär skyddszon får husbehovstäkt ej ske utan tillstånd. 
 

d) Inom primär och sekundär skyddszon får schaktningsarbeten ej ske utan till-
stånd. 

 
Undantag för d gäller;  
- nyanläggning av markkabel för el-, tele-, IT- eller annat kommunikations-

syfte inom vägområde. 
- nödvändiga schaktningsarbeten för akuta drift- och underhållsarbeten för 

ledningar, vägunderhåll eller liknande infrastruktur. 

 

8 § - Miljöfarlig verksamhet 
a) Inom primär skyddszon är miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller an-

mälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) förbjudet. 
 

b) Inom sekundär skyddszon får miljöfarlig verksamhet som är anmälningsplik-
tig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ej ske utan tillstånd. 

9 § - Energianläggningar och uttag av vatten 
a) Inom primär skyddszon är nyetablering av anläggning för lagring och utvin-

ning av värmeenergi eller kyla från mark eller grundvatten förbjudet. 
 

b) Inom sekundär skyddszon får nyetablering av anläggning för lagring och ut-
vinning av värmeenergi eller kyla från mark eller grundvatten ej ske utan till-
stånd. 
 

c) Inom primär skyddszon är nyetablering av brunn för uttag av vatten från 
berg och jord förbjudet. 

Yrkesmässig avser här verksamhet som bedrivs som yrke eller där ändamålet 
med hanteringen avser annat än villatomter. Såväl fysiska som juridiska personer 
kan bedriva yrkesmässig verksamhet. Verksamheten förutsätts ha ett objektivt 
fastställbart vinstsyfte som är av självständig karaktär, ha en viss omfattning och 
varaktighet. Verksamheten behöver dock inte vara huvudsysselsättning. 

 
Schaktningsarbete avser här brytning, grävning och liknande som medför 
sänkning av markytan på en totalyta större än 100 kvadratmeter eller på ett djup 
över 1 meter. 

 
Husbehovstäkt avser här uttag av jord, sand, sten, grus, morän m.m. som ska 
användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. 
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d) Inom sekundär skyddszon får nyetablering av brunn för uttag av vatten från 

berg och jord ej ske utan tillstånd. 
 
Undantag för c och d gäller;  
- Nyanläggning för kommunal vattenverksamhet för uttag av vatten från 

berg och mark. 

10 § - Väghållning m.m. 
a) Inom primär och sekundär skyddszon är upplag av asfalt, oljegrus eller halk-

bekämpningsmedel innehållande salt eller dammbindande medel förbjudet.  
 

b) Inom primär skyddszon får användning av oljegrus eller spridning av halkbe-
kämpningsmedel innehållande salt eller dammbindande medel ej ske utan till-
stånd.  
 

11 § - Uppställning av arbetsfordon 
a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs det tillstånd att ställa upp ar-

betsfordon eller arbetsmaskiner som drivs av flytande bränsle. 
 

Undantag för a gäller;  
- Arbetsfordon eller arbetsmaskin som är utrustad med skyddsanordning 

för förebyggande av läckage eller placerade så att eventuellt läckage till 
mark förhindras.  
 

12 § - Upplag av snö 
a) Inom primär skyddszon är det förbjudet att lägga upp snö från ytor utanför 

den primära skyddszonen. 
 

b) Inom sekundär skyddszon är det förbjudet att lägga upp snö från ytor utan-
för den primära och sekundära skyddszonen.   

 
 

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar  

13 § Skyltar 
a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i an-

språk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet.  

Ställa upp ett arbetsfordon/maskin avser här parkering av ett obevakat fordon 
under 2 timmar eller mer. 

Upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring 
av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljösta-
tus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hus-
hållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.  
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Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den hante-

ring och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för 
drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vatten-
verket. 

 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har till-

ståndsprövats eller kräver tillstånd enligt annat kapitel i miljöbalken, enligt 
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av 
miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frå-
gan är prövad, eller kommer att prövas enligt väglagen (1971:948), lag om 
byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav 
på miljöbedömning enligt 6 kap. MB ställs. 

 
Övergångsbestämmelser 

Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och 
pågående markanvändning börjar gälla ett år efter att dessa föreskrifter trätt 
i kraft, 27 november 2021. Om dispens från ett förbud har sökts innan för-
budet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplikten börjar 
gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen kvarstå och mar-
kanvändningen fortsätta, så länge som dispens eller tillstånd inte nekas.  

 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft 27 november 2020 
 
 
 
 

JOHAN LÖWENADLER DAVIDSSON 
   Ingrid Camper 
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