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Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsom-

råde med föreskrifter för Valinges vattentäkt i Varbergs kom-

mun; 
 

 

 

 

beslutad den 3 september 2014 

 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskydds-

område med föreskrifter för Valinge vattentäkt på fastigheten Valinge 2:13 i 

Varbergs kommun. Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av 

bifogad karta (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (ej marke-

rad på kartan), primär skyddszon (svart rutraster) och sekundär skyddszon 

(inom svart heldragen linje). 

 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna 

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet för Valinge vattentäkt. 

Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vattentäktszon, 

primär och sekundär vattenskyddszon.  

 

Beslutet träder i kraft den 1 november 2014. 

 

 

1 § DEFINITIONER AV BEGREPP  

 

Se bilaga 2. 

 

 

2 § VATTENTÄKTSZON 

 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 

ska vara inhägnat, alternativt ska brunn ha låsbar överbyggnad.  

 

Området får endast disponeras av huvudmannen/vattentäktsinnehavaren. 

 

 

 

 

 

 

13 FS 2014:8 

 

Utkom från 

trycket den 10 

september 2014 
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3 § HANTERING AV FÖR GRUNDVATTNET SKADLIGA ÄMNEN 

 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Hantering av mer än 100 liter petro-

leumprodukter får inte ske utan till-

stånd av kommunens nämnd för mil-

jöfrågor. Tillstånd krävs inte för 

bränsle i fordonstank eller för villa-

oljetank belägen inomhus i invallat 

utrymme utan golvbrunn. 

Hantering av mer än 250 liter petro-

leumprodukter får inte ske utan till-

stånd av kommunens nämnd för mil-

jöfrågor. Tillstånd krävs inte för 

bränsle i fordonstank eller för villa-

oljetank belägen inomhus i invallat 

utrymme utan golvbrunn. 

Nyanläggning av förvaringstank i 

mark är förbjuden. 

Nyanläggning av förvaringstank i 

mark är förbjuden. 

Tvätt av motorfordon och maskiner 

med förbränningsmotorer på sådan 

plats där tvättvattnet direkt eller 

indirekt kan infiltrera marken är 

förbjudet. 

Tvätt av motorfordon och maskiner 

med förbränningsmotorer på sådan 

plats där tvättvattnet direkt eller 

indirekt kan infiltrera marken är 

förbjudet. 

För hantering, undantaget transport, 

av för grundvattnet skadliga ämnen 

såsom impregneringsmedel, lös-

ningsmedel eller andra miljöfarliga 

kemiska produkter krävs tillstånd 

av kommunens nämnd för miljöfrå-

gor. Tillstånd krävs dock inte om 

det är frågan om sådan produkt och 

sådan mängd som normalt används 

för en bostadsfastighets husbehov.   

För hantering, undantaget transport, 

av för grundvattnet skadliga ämnen 

såsom impregneringsmedel, lös-

ningsmedel eller andra miljöfarliga 

kemiska produkter krävs tillstånd 

av kommunens nämnd för miljöfrå-

gor. Tillstånd krävs dock inte om 

det är frågan om sådan produkt och 

sådan mängd som normalt används 

för en bostadsfastighets husbehov.   

Uppställning av arbetsfordon utan 

uppsamlingsanordningar som för-

hindrar läckage och risk för förore-

ning av mark eller grundvatten är 

förbjuden. 

Uppställning av arbetsfordon utan 

uppsamlingsanordningar som för-

hindrar läckage och risk för förore-

ning av mark eller grundvatten är 

förbjuden. 
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4 § JORDBRUK, SKOGSBRUK, TRÄDGÅRDSSKÖTSEL OCH 

LIKNANDE VERKSAMHETER 

 

a) Bekämpningsmedel 

 

b) Växtnäringsämnen, djurhållning mm 
 

          Primär skyddszon          Sekundär skyddszon 

Annan yrkesmässig hantering än 

transport av handelsgödsel, stall-

gödsel och andra organiska gödsel-

medel får inte ske utan tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Annan yrkesmässig hantering än 

transport av handelsgödsel, stall-

gödsel och andra organiska göd-

selmedel får inte ske utan tillstånd 

av kommunens nämnd för mil-

jöfrågor.  

Lagring av ensilage som kan avge 

pressvatten får inte ske utan till-

stånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 

Lagring av ensilage som kan avge 

pressvatten får inte ske utan till-

stånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 

 

5 § INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN  

 

   Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Infiltration eller utsläpp av spillvat-

ten i mark, diken eller vattenområde 

är förbjuden. 

 

Nyanläggning för infiltration av dag-

vatten härrörande från vägområde 

eller från fler än en fastighet får inte 

utföras utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 

Nyanläggning för infiltration av 

dagvatten härrörande från vägom-

råde eller från fler än en fastighet 

får inte utföras utan tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrå-

gor. 

 

 

 

   Primär skyddszon    Sekundär skyddszon  

Annan hantering än transport av 

kemiska bekämpningsmedel är för-

bjuden.  

Annan yrkesmässig hantering än 

transport av kemiska bekämp-

ningsmedel får inte ske utan till-

stånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 

Jord- eller vattenslagning av be-

kämpningsmedelsbehandlade plan-

tor är förbjudet. 

Jord- eller vattenslagning av be-

kämpningsmedelsbehandlade plan-

tor är förbjudet. 



  4 

6 § UPPLAG OCH DEPONERING 

 

  Primär skyddszon    Sekundär skyddszon  

Upplag och deponering av avfall 

och förorenade massor är förbjudet, 

med undantag för trädgårds- och 

hushållskompost för enskild fastig-

het.  

Upplag och deponering av avfall 

och förorenade massor är förbju-

det, med undantag för trädgårds- 

och hushållskompost för enskild 

fastighet.  

Upplag överstigande en avverk-

ningssäsong av ved, bark, flis, spån, 

timmer och liknande utan tät täck-

ning är förbjudet.  

 

Upplag av asfalt, oljegrus och väg-

salt är förbjudet.  

Upplag av asfalt, oljegrus och 

vägsalt är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från 

trafikerade ytor utanför primär 

skyddszon är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från 

trafikerade ytor utanför sekundär 

skyddszon är förbjudet. 

 

7 § TÄKTVERKSAMHET OCH  MARKARBETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Schaktningsarbeten till större djup än 

2 meter under markytan eller inom 

större areal än 20 m
2
 får inte ske utan 

tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 

Schaktningsarbeten till större djup 

än 2 meter under markytan eller 

inom större areal än 20 m
2
 får inte 

ske utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 

Täktverksamhet oavsett mängd 

och ändamål är förbjuden. 

Täktverksamhet oavsett mängd och 

ändamål är förbjuden. 

Användning av förorenade massor 

är förbjuden. 

Användning av förorenade massor 

är förbjuden. 
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8 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH VATTENUTTAG 

 

 

 9 § ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Vattenverksamhetens bedrivande 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som 

är nödvändiga för driften av vattentäkten inom skyddsområdet.  

 

Skyltning 

Där väg passerar gräns till skyddsområdet och utmed vägar som passerar genom 

skyddsområdet ansvarar vattentäktens huvudman för att det sätts upp skyltar 

som utmärker vattenskyddsområdet.  
 

På platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en 

vägkorsning omedelbart uppströms uttagspunkten, ska skyltar finnas som upp-

lyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet 

skadliga ämnen (se 3 §) hanteras ska det finnas skylt som upplyser om vatten-

skyddsområdet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens hu-

vudman.  
 

10 § ANMÄLNINGSPLIKT 
 

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet ska genast anmäla spill, 

läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmä-

lan ska göras till räddningstjänsten (tel. 112) och den kommunala förvaltningen 

för miljöfrågor i Varbergs kommun samt till huvudmannens driftbolag VIVAB. 

 

11 § DISPENS 
 

Om det finns särskilda skäl får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela 

dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med 

föreskriftens syfte. 

         Primär skyddszon          Sekundär skyddszon  

Nyanläggning för lagring eller ut-

vinning av värmeenergi eller kyla 

från berg, jord eller vatten är för-

bjuden. 

Nyanläggning för lagring och ut-

vinning av värmeenergi eller kyla 

från berg, jord och vatten får inte 

utföras utan tillstånd av kommu-

nens nämnd för miljöfrågor. 

Nyanläggning för uttag av vatten 

från berg och jord är förbjuden. 

Nyanläggning för uttag av vatten 

från berg och jord får inte ske utan 

tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 
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12 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF 

 

Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i 

26 kap 1 § miljöbalken respektive 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen. Be-

stämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i 27 kap 1 § miljö-

balken och dels i den taxa som antagits av kommunfullmäktige i Varbergs 

kommun. Bestämmelser om straff finns i 29 kap 2 och 2 a §§ miljöbalken. 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad 

                                                                             Solveig Ahlbin Berg 

 

 








