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Beslutade den 8 mars 2019 (513-6864 -2012) 
      

Beslut 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808, MB) 
förklarat det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som  
vattenskyddsområde.  
 
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge Höreda grundvattentäkt som 
förser Höreda samhälle med dricksvatten, ett tillräckligt bra skydd så att 
råvattnets kvantitet säkras i långsiktigt perspektiv samt att dess kvalitet inte 
försämras. Vattenskyddsområdet syftar även till att bli ett beslutsstöd för 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområde meddelar  
Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap.22 § MB att föreskrifter ska gälla  
omedelbart även om de överklagas. Föreskrifterna träder i kraft den  
8 april 2019.  
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäk-
ten och den aktör i vars intresse vattenskyddsområdet fastställs är  
Eksjö Energi AB, ett helägt kommunalt aktiebolag. 
 
Vattenskyddsområdet är indelat i en primär skyddszon och sekundär 
skyddszon.  
 
Tillstånd eller anmälan enligt föreskrifter i detta beslut ska prövas med 
stöd av 7 kap. 22 §MB av miljö- och byggnadsnämnden inom Eksjö kom-
mun.  
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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 föreskrifternas syfte. Innan Länsstyrelsen fattar beslut 
om eventuell dispens kan Länsstyrelsen be att få yttranden från Eksjö 
kommun och Eksjö Energi.  
 
Länsstyrelserna beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

 

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om  

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 

 

1 § Petroleumprodukter 

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera 
 petroleumprodukter 

 

Undantag för a gäller; 

-hantering av en mängd mindre än 20 l 
 
b) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att hantera 
mer än 250 liter petroleumprodukter 

 

Undantag för a och b gäller; 

- transport av petroleumprodukter  
- bränsle i fordon och arbetsmaskiner. 
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd 
- nätstationer på mark, med sekundärt skydd 
- användning av reservelverk och transport av petroleumprodukter till 
reservelverk vid elavbrott.  

 

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, för-
varing, användning, omhändertagande, destruktion, spridning,  
konvertering, saluförande, överlåtelse och jämförliga förfaranden. 
 
Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan  
uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbel-
mantlad 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. 
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2 § Miljöfarliga kemiska produkter 

a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs det tillstånd för hantering 
av för grund- eller ytvatten skadliga ämnen. 

 

Undantag för a gäller; 

- användning för hushållsändamål  
- transport av miljöfarliga kemiska produkter. 
- lagring av miljöfarliga kemiska produkter med sekundärt skydd. 

 

Miljöfarliga kemiska produkter avser här, liksom för grund- eller yt-
vatten skadliga ämnen, t.ex. impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
liknande produkter. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt  
förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan 
lagstiftning. 

 

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, 
förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning,  
konvertering, saluförande, 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 är en annan typ av sekundärt skydd. 

 

3 § Miljöfarlig verksamhet 

a) Inom primär- och sekundär skyddszon krävs tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövnings-
förordning (2013:251).  
 

Undantag för a gäller:  

-verksamheter eller åtgärder som redan är anmäld enligt miljöbalken. 

 

4 § Fordonstvätt 

a) Inom primär och sekundär skyddszon är fordonstvätt förbjuden. 

 

Undantag för a gäller:  

-avspolning av traktorer, arbetsmaskiner och liknande. 
 

5 § Kemiska bekämpningsmedel 

a) Inom primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel 
förbjuden. 
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b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för att yrkesmässigt hantera 
kemiska bekämpningsmedel. 

 

Undantag för a och b gäller; 

-användning för hushållsändamål 
-punktsanering av insekter och liknande.  
-transport av kemiska bekämpningsmedel. 
 

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter med 
syfte att: 
1. Påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot 
djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters  
hållbarhet, eller 
2. 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. 
 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, 
förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning,  
konvertering, saluförande, överlåtelse och jämförliga förfaranden. 

 

6 § Växtnäringsämnen 

a) Inom primär skyddszon är lagring av naturgödsel förbjuden. 
b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för lagring av naturgödsel. 

 

Undantag för a och b gäller: 

-lagring av naturgödsel i befintliga och godkända anläggningar. 
-lagring av mindre mängder gödsel från höns, kanin och liknande 
 

Befintliga och godkända anläggningar och undantag för 6 § a  
gäller även underhåll, renovering och att förnya en befintlig och  
godkänd anläggning. 

 

7 § Djurhållning 

a) Inom primär skyddszon krävs tillstånd för djurhållning av mer än 2 
djurenheter. 
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Djurenheter avser här djurenhet i enlighet med 2 kap. 3 § miljö- 
prövningsförordningen (2013:251). Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller 
äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders  
ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller 
äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig  
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färskt träck eller urin. 

 

8 § Avloppsanläggning 

a) Inom primär skyddszon är inrättande av avloppsanläggning till vilken 
vattentoalett är ansluten förbjudet. 
b) Inom primär skyddszon är anslutning av vattentoalett till befintlig  
avloppsanläggning förbjudet. 

 

Undantag för a och b gäller; 

-avloppsanläggning där bräddning eller utsläpp av orenat eller renat  
avloppsvatten normalt inte kan ske inom primär zon (exempelvis sluten 
septisk tank, pumpbrunn och ledning). 
 
c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för inrättande av 
avloppsanläggning för BDT-vatten (bad, disk och tvätt) 

 

9 § Jord och berg 

a) Inom primär och sekundär skyddszon är materialtäkt förbjuden. 



6 

 

 

Undantag för a gäller; 

-husbehovstäkt 
 
b) Inom primär och sekundär skyddszon krävs anmälan för markarbeten 
med en sammanhängande volym av mer än 150 m3. 

 

Undantag för b gäller:  

-akuta drift- och underhållsarbeten på vägar samt el-, tele-, IT-, VA-, fjärr-
värmeledningar och liknande. 

 

Materialtäkt avser här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv  
eller andra jordarter. 

 

Husbehovstäkt avser här uttag av material som ska användas inom den 
egna fastigheten för dess egna behov. 

 

Markarbete avser här grävning, schaktning och andra jämförbara  
arbeten i markytan eller under jord, som påverkar markens utseende och 
struktur. 

 

10 § Anläggningar för lagring och utvinning av energi och kyla 

a) Inom primär skyddszon är nyetablering av anläggning för lagring av 
och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg förbjuden. 

 

11 § Anläggningar för uttag av vatten 

a) Inom primär skyddszon är nyetablering av brunn för uttag av vatten 
från berg eller jord förbjuden. 
 
b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för nyetablering av brunn för 
uttag av vatten från berg eller jord. 

 

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar 

12 § Skyltning 

Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i 
anspråk för att sätta upp skyltar som informerar om vattenskyddsområdet.  
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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 och 
vattenverket. 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har till-
ståndsprövats eller kräver tillstånd enligt miljöbalken, enligt förordning som 
är utfärdad med stöd miljöbalken eller av föreskrifter meddelade av miljöbal-
ken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prö-
vad, 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 

Föreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § MB omedelbart även om de  
överklagas. Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anlägg-
ningar och pågående markanvändning börjar gälla först ett år efter att dessa  
föreskrifter vunnit laga kraft, 2020-04-08. 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 markanvändningen fortsätta, så länge som  
dispens eller tillstånd inte nekats. 

 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-04-08 
 
  
 
 
 
 

ANNELI WIRTÉN 
 Sima Abdollahi 
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