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Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsom-
råde med föreskrifter för Kärrebergs vattentäkt i Falkenbergs 
kommun; 
 
 
 
beslutad den 26 oktober 2011 
 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskydds-
område för Kärrebergs vattentäkt på fastigheterna Vattsgård 1:63 och Flädje 
2:30 i Falkenbergs kommun. Skyddsområdet ska ha den omfattning som fram-
går av bifogad karta (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (ej 
markerad på kartan), primär skyddszon (blått diagonalt rutraster), sekundär 
skyddszon (grönt rutraster) och tertiär skyddszon (brunt linjeraster).  
 
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna 
skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet för Kärrebergs vatten-
täkt. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vattentäktszon, 
primär, sekundär och tertiär vattenskyddszon.  
 
I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg ska vägområdet an-
ses ligga inom skyddszon med högst skyddsklass. 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2012. Samtidigt upphör vatten-
skyddsområde med föreskrifter, daterat 1995-12-01, dnr 2475-7197-93, att gäl-
la. 
 

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 huvudman/vattentäktsinnehavaren. 
 
 
 
 

13 FS 2011:22  
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3 § HANTERING AV FÖR GRUNDVATTNET SKADLIGA ÄMNEN 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Annan hantering än transport eller 
för uppvärmning av bostads- eller 
jordbruksfastighet i större mängd än 
100 l får inte ske utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Annan hantering än transport eller 
för uppvärmning av bostads- eller 
jordbruksfastighet i större mängd 
än 250 l får inte ske utan tillstånd 
av miljö- och hälsoskyddsnämn-
den. 

Förvaringstankar, stationära förbrän-
ningsmotorer och liknande utrust-
ningar får inte vara utan utrustning 
eller placerade så att inte hela den 
lagrade volymen kan tas om hand 
vid läckage och förhindras tränga ner 
i marken. 

Förvaringstankar, stationära för-
bränningsmotorer och liknande 
utrustningar får inte vara utan ut-
rustning eller placerade så att inte 
hela den lagrade volymen kan tas 
om hand vid läckage och förhind-
ras tränga ner i marken. 

Nyanläggning av förvaringstank i 
mark är förbjuden. 

Nyanläggning av förvaringstank i 
mark är förbjuden 

Tvätt av motorfordon och maskiner 
med förbränningsmotorer med 
varmvatten eller tvättkemikalier på 
plats där tvättvattnet direkt eller in-
direkt kan infiltrera marken är för-
bjudet. 

Tvätt av motorfordon och maskiner 
med förbränningsmotorer med 
varmvatten eller tvättkemikalier på 
plats där tvättvattnet direkt eller 
indirekt kan infiltrera marken är 
förbjudet. 

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. 

 

4 § JORDBRUK, DJURHÅLLNING, HANDELSTRÄDGÅRDAR, 
GOLFBANOR OCH LIKNANDE VERKSAMHETER 
 
a)     Bekämpningsmedel 

 

 
 
 
b) Växtnäringsämnen 

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 miljö- och hälsoskydds-
nämnden. 
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Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Annan hantering än transport av 
stallgödsel och andra organiska 
gödselmedel är förbjuden. Annan 
hantering än transport av handels-
gödsel får inte ske utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Annan yrkesmässig hantering än 
transport av handelsgödsel, stall-
gödsel och andra organiska göd-
selmedel får inte ske utan tillstånd 
av miljö- och hälsoskyddsnämn-
den. 

 
c) Ensilage 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Lagring av ensilage som kan avge 
pressvatten får inte ske utan tillstånd 
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Lagring av ensilage som kan avge 
pressvatten får inte ske utan till-
stånd av miljö- och hälsoskydds-
nämnden. 

 

5 § SKOGSBRUK 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Upplag överstigande en avverk-
ningssäsong av bark, flis, spån, tim-
mer och liknande får inte förekomma 
utan tillstånd av miljö- och hälso-
skyddsnämnden.  

Normala upplag av ved eller andra 
träbaserade produkter för upp-
värmning av bostad eller motsva-
rande omfattas inte av detta krav. 

Upplag överstigande en avverk-
ningssäsong av bark, flis, spån, 
timmer och liknande, som inte är 
försedda med tak eller annan lik-
värdig täckning, får inte förekom-
ma utan tillstånd av miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

Normala upplag av ved eller and-
ra träbaserade produkter för upp-
värmning av bostad eller motsva-
rande omfattas inte av detta krav. 

Annan hantering än transport av ke-
miska bekämpningsmedel är förbju-
den.  

Annan yrkesmässig hantering än 
transport av kemiska bekämp-
ningsmedel får inte ske utan till-
stånd av miljö- och hälsoskydds-
nämnden. 

Föryngring av skog med plantmate-
rial som är behandlat med kemiska 
bekämpningsmedel är förbjuden. 

Föryngring av skog med plantma-
terial som är behandlat med kemis-
ka bekämpningsmedel är förbju-
den. 

Slutavverkning, markberedning, 
skyddsdikning, markberedning, 
kompensations- och vitaliserings-
gödsling och anläggning av skogs-
bilväg får inte ske utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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6 § INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN OCH 
HANTERING AV AVFALL 

 
a)  Avloppsvatten 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Infiltration eller utsläpp av spillvat-
ten i mark, diken eller vattenområde 
är förbjuden. 

 

Nyanläggning för infiltration av 
dagvatten härrörande från vägområ-
de eller från fler än en fastighet får 
inte utföras utan tillstånd från miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 

Nyanläggning för infiltration av 
dagvatten härrörande från vägom-
råde får inte utföras utan tillstånd 
från miljö- och hälsoskyddsnämn-
den 

Avloppsledningar med tillhörande 
brunnar får inte vara otäta.  

Avloppsledningar med tillhörande 
brunnar får inte vara otäta.  

 
a) Avfall 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Förvaring eller deponering av avfall 
och förorenade massor är förbjuden 
med undantag för tillfällig förvaring 
av avfall som produceras inom pri-
mär skyddszon. 

Förvaring eller deponering av av-
fall och förorenade massor är för-
bjuden med undantag för tillfällig 
förvaring av avfall som produceras 
inom primär och/eller sekundär 
skyddszon. 

 
7 § VÄGHÅLLNING 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Annan hantering än transport och 
användning av asfalt eller oljegrus är 
förbjuden. 

Annan hantering än transport och 
användning av asfalt eller oljegrus 
är förbjuden. 

All hantering av vägsalt är förbju-
den. 

Vägsalt får spridas endast före pro-
gnostiserad halka eller vid halka.  

Beläggningsarbete och andra förbätt-
ringsarbeten på väg, annat än med 
grus, får inte ske utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Mindre lagningsarbeten omfattas 
dock inte av tillståndskravet. 

 

Upplag av snö, från trafikerade ytor 
utanför primär skyddszon, är förbju-
det. 

Upplag av snö, från trafikerade ytor 
utanför primär eller sekundär 
skyddszon, är förbjudet. 
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8 § TÄKTVERKSAMHET OCH SCHAKTNINGSARBETEN 
 

 

9 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH BRUNNAR 

 

 

10 § TERTIÄR SKYDDSZON 
 
Anläggning av allmän väg får inte ske utan tillstånd från miljö- och hälso-
skyddsnämnden. 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Täktverksamhet är förbjuden. Täktverksamhet, undantaget torv-
brytning, är förbjuden. 

Torvbrytning får inte ske utan 
tillstånd av miljö- och hälso-
skyddsnämnden. 

Schaktningsarbeten till större djup 
än 2 meter under markytan eller 
inom större areal än 20 m2 får inte 
ske utan tillstånd av miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

Schaktningsarbeten till större djup 
än 2 meter under markytan eller 
inom större areal än 20 m2 får inte 
ske utan tillstånd av miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Nyanläggning för utvinning eller 
lagring av värme eller kyla i vatten 
är förbjuden.  

 

Anläggningar för utvinning eller 
lagring av värme eller kyla ur mark 
eller vatten får inte utföras utan 
tillstånd av miljö- och hälso-
skyddsnämnden. 

 

Inom ett avstånd om 150 m från ut-
tagsbrunn är nyanläggning av mark-
värmeanläggning på större djup än 2 
meter under markytan förbjuden. 

Inom övriga delar av skyddszonen 
får markvärmeanläggning inte ut-
föras utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 

Inom ett avstånd om 150 m från 
uttagsbrunn är nyanläggning av 
markvärmeanläggning på större 
djup än 2 meter under markytan 
förbjuden. 

Inom övriga delar av skyddszonen 
får markvärmeanläggning inte utfö-
ras utan tillstånd av miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

Brunn för enskild vattenförsörjning 
får inte anläggas utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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11 § 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 ge-
nom skyddsområdet ansvarar vattentäktens huvudman för att det sätts upp skyl-
tar som utmärker vattenskyddsområdet.  
 
På platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en 
grustäkt eller vägkorsning omedelbart uppströms uttagspunkten, ska skyltar 
finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller 
andra för vattnet skadliga ämnen (se 3 §) hanteras ska det finnas skylt som upp-
lyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av vat-
tentäktens huvudman.  

 

12§ 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 till miljö- och hälsoskydds-
nämnden i Falkenbergs kommun. 

 

13 § DISPENS 
 
Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden meddela dis-
pens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med 
föreskriftens syfte. 

 

14 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF 
 
Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i 
miljöbalken m.fl. författningar. 
 
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken 
m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Falken-
bergs kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken. 
 
 
 
Lisbeth Schultze 
                                                                             Arne Joelsson 
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DEFINITIONER AV BEGREPP Bilaga 2 

Avfall  

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori 
och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 
med. 
Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbun-
den sophämtning, är ej att betrakta som avfall enligt dessa föreskrifter. Kom-
posterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på 
den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall enligt föreskrifterna.  

 

Avloppsvatten  
Med avloppsvatten avses spillvatten eller annan flytande orenlighet. Vatten som 
använts för kylning och vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom 
detaljplan (dagvatten) som inte görs för en viss fastighets räkning omfattas ej av
vattenskyddsföreskrifterna. 
 
Deponering  
Med deponering avses här uppläggning och förvaring på marken under längre 
tid än ett år.  
 
Förorenade massor  
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbe-
handlingsobjekt, d v s från område, deponi, mark, grundvatten eller sediment 
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional 
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mel-
lan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten för frågor som rör för-
orenad mark.  
 
Hantering  
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, om-
händertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 
jämförliga förfaranden.  
 
Kemiskt bekämpningsmedel  
Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland vi-
rus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egen-
dom. 
 
Täktverksamhet  
Med täktverksamhet avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller 
andra jordarter.  
 
Schaktning  
Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för anläggningsarbe-
ten. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller lik-
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nande omfattas inte av anmälningsplikt.  
 
Upplag  
Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förva-
ring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd mil-
jöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av 
hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag. 
 
 
Yrkesmässig  
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En 
verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fast-
ställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär anses vara yrkesmässig. 
Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna 
betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederböran-
des huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot 
hobbyverksamhet. 
 

 
 
 
 
 


