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Beslut 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § i miljöbalken 
om vattenskyddsområde för Mariannelund grundvattentäkt för den del av 
skyddsområdet som ligger innanför Jönköpings län. 

 
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge den del av grundvattenförekoms-
ten som används som vattentäkt till Mariannelund samhälle ett tillräckligt 
gott skydd. Skyddet syftar till att säkra råvattnets kvantitet i ett långsiktigt 
perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet 
syftar även till att utgöra ett stöd vid samhällsplanering, tillsyn och prövning. 

 
För att tillgodose syftet meddelar Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap. 22 § MB, 
att skyddsföreskrifterna ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Enligt 7 kap. 22 § MB gäller föreskrifterna omedelbart även om de överkla-
gas. Föreskrifterna träder i kraft 2019-03-01. 

 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäkten 
och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är Eksjö Energi AB, ett 
helägt kommunalt aktiebolag. 

 
Tillstånd eller anmälan enligt föreskrifter i detta beslut ska, med stöd av 7 
kap. 22 § MB, prövas av miljö- och byggnadsnämnden i Eksjö kommun. 

 
Vattenskyddsområdet ligger till största delen i Kalmar län och länsstyrelsen i 
Kalmar har tagit beslut i ärende 511-6672-15. Vattenskyddsområdet är i sin 
helhet indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon. I 
Jönköpings län ingår endast sekundär zon och enbart föreskrifter för sekun-
där zon redovisas i detta beslut. 
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Länsstyrelserna beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan an-
givna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
 

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränk-

ningar i rätten att förfoga över fastigheter 

 

1 § - PETROLEUMPRODUKTER 

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd. 
 

Undantag gäller; 

- Transport. 
- Bränsle i drifttanken på fordon. 
- Befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme in-

omhus som är under uppsikt och saknar golvbrunn. 
 

Petroleumprodukter avser här bensin, diesel, olja och liknande 
produkter som kan påverka grundvattnet. 

 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpack-
ning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, 
spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och jämförliga 
förfaranden. 
 
Befintlig avser lagring som påbörjats innan beslutsdatum. 

 

2 § - MILJÖFARLIGA KEMISKA PRODUKTER 

Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvat-
ten skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra 
miljöfarliga kemiska produkter är förbjuden. 
 

Undantag gäller: 

- Befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme in-
omhus som är under uppsikt och saknar golvbrunn. 

- Transport. 
 

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, 
förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, kon-
vertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
Befintlig avser lagring som påbörjats innan beslutsdatum 

 

3 § - MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2–32 kap i miljö-
prövningsförordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd. 
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Undantag gäller: 

- Verksamhet eller åtgärd som redan är anmäld enligt miljöbalken. 
 

4 § - FORDONSTVÄTT 

Användning av avfettningsmedel eller likartade produkter och högtrycks-
spruta i samband med fordonstvätt är förbjuden. 

 

Undantag gäller; 

- Tvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt mil-
jöbalken och uppfyller gällande krav. 

 

5 § - KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. 

 

Undantag gäller; 

- All hantering av kemiska bekämpningsmedel, klass 3 på tomtmark 
och inomhus.  

- Transport. 
 

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter med syfte 
att: 
a) Påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot 
djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, 
eller 
b) Syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av 
eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga 
eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön. 
En annan benämning är biocidprodukter och kemiska växtskyddsmedel. 
 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, 
förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konver-
tering, saluförande, överlåtelse och jämförliga förfaranden. 

 

6 § - VÄXTNÄRINGSÄMNEN  

Lagring av naturgödsel är förbjuden.  
Annan yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen än lagring av naturgödsel 
får ej ske utan tillstånd. 

 

7 § - DJURHÅLLNING  

Djurhållning av mer än 2 djurenheter får ej ske utan tillstånd. 
 

Djurenheter avser här definitionen i enlighet med miljöprövningsför-
ordningen (2013:251).  
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8 § - AVLOPPSANLÄGGNING 

Inrättande av avloppsanläggning för BDT- vatten får ej ske utan tillstånd. 
 

Undantag gäller; 

- Avloppsanläggning där bräddning eller utsläpp av orenat eller renat 
avloppsvatten inte kan förekomma. 

 

BDT avser avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 

 

9 § - JORD OCH BERG  

Annan materialtäkt än husbehovstäkt är förbjuden. 
Materialtäkt för husbehov får ej ske utan tillstånd. 
Markarbeten med en sammanhängande volym av mer än 150 m3 får ej ske 
utan anmälan. 
 

10 § - ANLÄGGNINGAR FÖR UTTAG AV VATTEN 

Nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord får ej ske utan 
tillstånd. 

 

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar  

 

11 §- SKYLTAR 

Eksjö Energi AB ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. 
Uppsättning av skyltar ska ske i samråd med väghållare. Där allmän väg eller 
större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet samt för båtplatser 
ska det vid behov finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Där 
petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen hanteras, 
ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna 
tillhandahålls av vattentäktens huvudman, men sätts upp av verksamhetsut-
övaren på dennes initiativ. 

 

Undantag från föreskrifterna 

Enligt 7 kap. 22 § MB ska skyddsföreskrifterna inte innebära ett hinder för 
den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvän-
diga för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten, vat-
tenverket och reningsverket. 
 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten tidigare har 
tillståndsprövats eller fordrar tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, en-
ligt förordning som är utfärdad med stöd miljöbalken eller av föreskrifter 
meddelade av miljöbalken. Prövning enligt vattenskyddsbeslutet krävs ej om 
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frågan är prövad enligt väglagen (1971:948) eller andra lagar där krav på mil-
jöbedömning enligt sjätte kapitel i miljöbalken ställs.   

 

Övergångsbestämmelser 

Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och på-
gående markanvändning börjar gälla först två år (2021-03-01) efter att dessa 
föreskrifter vunnit laga kraft. Om dispens från ett förbud har sökts innan 
förbudet 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 nekats. 

 
_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-03-01  
 

 
 
 
 
 
 
 
ANNELI WIRTÉN 

 Sima Abdollahi 
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