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Västmanlands läns författningssamling 

Länsstyrelsen 
ISSN 0347-1691 

19FS 2020:3 
Utkom från trycket 

den 5 juni 2020 

Länsstyrelsens i Västmanlands läns beslut om fastställande av 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

Köpings kommuns vattentäkt vid Kindbro; 

beslutade den 2 juni 2020. 

(Dnr 513-3693-19) 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) att fastställa 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för den vattentäkt som finns i 

Kindbro i Köpings kommun. Vattenskyddsområdet är indelat i primär skyddszon och 

sekundär skyddszon. Zonernas utbredning visas i till ärendet hörande karta. Berörda 

fastigheter framgår av till ärendet hörande fastighetsförteckning. Nedanstående 

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

Skyddsområde 

Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen består av ett område där risken för akuta föroreningssituationer ska 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen 

når uttagsbrunnen. 

Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. I den sekundära skyddszonen är skyddsföreskrifterna något mindre 

strikta. Eventuella föroreningar minskar när vattnet filtreras ner i marken eftersom avståndet 

till grundvattentäkten är längre. 



 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Skyddsföreskrifter 

§1 Definitioner 

Farligt avfall: Farligt avfall är sådant avfall som kan utgöra en risk för människors hälsa och 

miljön genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära egenskaper som till 

exempel att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt eller liknande. Vad som är ett 

farligt avfall regleras i bilaga 4 till Avfallsförordningen (2011:927), och är i bilagan markerat 

med asterisk. 

Farligt gods: Ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador 

på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Det 

omfattar explosiva ämnen, gaser, brandfarliga ämnen och vätskor, oxiderande, reaktiva, 

giftiga, smittförande och radioaktiva ämnen. 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, 

förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, 

saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Kemiska bekämpningsmedel: Ett samlingsnamn för växtskyddsmedel och biocidprodukter. 

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot till exempel skadedjur, 

svampangrepp eller konkurrerande växter. Biocidprodukter kan till exempel vara 

tryckimpregnering, myggmedel, råttbekämpningsmedel eller båtbottenfärger och liknande 

produkter. 

Miljöfarlig verksamhet: Användning av fast egendom eller fasta anläggningar som kan 

innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

Schaktningsfritt ledningsbyggande: Arbeten med ledningar som kräver liten eller ingen 

schaktning, till exempel infodringsarbeten, styrd borrning, hammarborrning eller 

rörspräckning. 

Sällskapsdjur: Djur som används för sällskap och som i allmänhet huvudsakligen vistas 

inomhus. 

Tyngre fordon: Fordon med en tjänstevikt över 3,5 ton. 

Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av till exempel material, 

varor eller andra föremål. 

§2 Petroleumprodukter 

Primär och sekundär skyddszon:  

Hantering av petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för hantering av mindre 

volym än 50 liter petroleumprodukter, eller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 

§3 Kemiska bekämpningsmedel 

Primär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, annan än hantering för normalt husbehov, är 

förbjuden. 

Med normalt husbehov av kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter hantering av 

enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i 

detaljhandeln. 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Sekundär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, annan än hantering för normalt husbehov, får inte 

förekomma utan tillstånd. 

Med normalt husbehov av kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter hantering av 

enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i 

detaljhandeln. 

§4 Växtnäringsämnen och djurhållning 

Primär skyddszon: 

Hantering av växtnäringsämnen (till exempel naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) 

kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för privatpersoners hantering av växtnäringsämnen för 

normalt husbehov på den egna tomten. 

Djurhållning kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för att ha sällskapsdjur. Med sällskapsdjur 

menas djur som används för sällskap och som i allmänhet huvudsakligen vistas inomhus. 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av växtnäringsämnen (till exempel naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) 

kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för privatpersoners hantering för normalt husbehov på 

den egna tomten. 

§5 Avverkning och upplag av timmer 

Primär och sekundär skyddszon: 

Permanenta upplag (som varar mer än tre månader) av bark, flis, spån, timmer och liknande är 

förbjudet. Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknade avsedda för uppvärmning av bostad 

på den aktuella fastigheten är inte förbjudet. 

Avverkning av skog kräver tillstånd. Gallring och röjning kräver inte tillstånd. 

§6 Avloppsanordning 

Primär och sekundär skyddszon: 

Inrättande av ny avloppsanordning för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll 

och från gemensamhetsanläggningar, eller annat jämförbart spillvatten från verksamheter, 

kräver tillstånd. 

Ändring av avloppsanordning kräver tillstånd, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 

avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

§7 Hantering av avfall 

Primär skyddszon:  

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder från det egna hushållet kräver 

anmälan. 

Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför primär skyddszon är förbjudet. 

Sekundär skyddszon:  

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder från det egna hushållet kräver 

anmälan. 

Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför primär och sekundär skyddszon är 

förbjudet. 



  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

    

 

  

 

 

  

   

 

  

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

§8 Väghållning 

Primär och sekundär skyddszon:  

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt eller därmed jämförlig produkt är förbjudet. 

§9 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

Primär skyddszon: 

Materialtäkt (grus-, ler-, bergtäkt eller liknande) kräver tillstånd. 

Schaktningsarbeten djupare än 1 meter från markytan eller schaktningsarbeten större än 

200 m2, schaktningsfritt ledningsbyggande, pålning och spontning kräver tillstånd. 

Sekundär skyddszon: 

Materialtäkt (grus-, ler-, bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken 

kräver anmälan. 

Schaktningsarbeten djupare än 1 meter eller schaktningsarbeten större än 200 m3, 

schaktningsfritt ledningsbyggande, pålning och spontning kräver tillstånd. 

§10 Energianläggningar och grundvattenbrunnar 

Primär skyddszon: 

Inrättande av ny bergborrad brunn för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och 

grundvatten är förbjudet. 

Inrättande av övriga nya anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark 

och grundvatten kräver tillstånd.  

Inrättande av ny grundvattenbrunn är förbjudet. 

Sekundär skyddszon: 

Inrättande av nya anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och 

grundvatten kräver tillstånd. 

Inrättande av ny grundvattenbrunn kräver tillstånd. 

§11 Uppställning av fordon och arbetsmaskiner 

Primär skyddszon: 

Uppställning av fordon med farligt gods är förbjudet. 

Uppställning av tyngre fordon samt avregistrerade fordon, under fler än två på varandra 

följande dygn eller fler än sammanlagt två dygn under en vecka, kräver tillstånd.  

Sekundär skyddszon: 

Uppställning av fordon med farligt gods kräver tillstånd. 

Uppställning av tyngre fordon samt avregistrerade fordon, under fler än två på varandra 

följande dygn eller fler än sammanlagt två dygn under en vecka, kräver anmälan.  

§12 Tvätt av fordon 

Primär och sekundär skyddszon: 

Tvätt av fordon på andra platser än för ändamålet avsedd tvättanläggning med olje- och 

bensinavskiljare är förbjudet. 



  

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§13 Miljöfarlig verksamhet 

Primär skyddszon: 

Etablering av ny miljöfarlig verksamhet, som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 

2–32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:215) och eventuella senare ändringar, är 

förbjudet. 

Sekundär skyddszon:  

Etablering av ny miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap. 

miljöprövningsförordningen (2013:215) och eventuella senare ändringar, kräver tillstånd. 

§14 Allmänna bestämmelser 

a. Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då vattenskyddsområdet inrättas. Enligt 7 kap 

22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 

b. Övergångsbestämmelse 

Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har trätt i kraft och 

som omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter. Trots att förbudet införs 

får verksamheterna fortsätta intill dagen två år efter Länsstyrelsens beslut. Därefter får 

verksamheter som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av 

tillståndsplikt får bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast på dagen två år 

efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om tillstånd till den kommunala nämnden för 

miljötillsynsfrågor. 

c. Tillstånd och anmälan 

Ansökan om tillstånd ska göras till den kommunala nämnden för miljötillsynsfrågor i Köpings 

kommun. 

Anmälan ska göras till Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

d. Undantag från föreskrifterna 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 

kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av 

miljöbalken eller föreskrifter meddelade av miljöbalken. Prövning krävs inte heller enligt 

vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad/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. miljöbalken ställs. 

e. Dispensmöjligheter 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen i Västmanlands län meddela dispens från 

föreskrifterna. 

f. Vattentäktsverksamhet 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga 

för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

g. Skyltning 

Skyltar som märker ut vattenskyddsområdet ska sättas upp på lämpliga och väl synliga platser 

vid väg där gränsen till vattenskyddsområdet går, och invid vägar som passerar genom 

området. VA-huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

____________________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juni 2020. 

MINOO AKHTARZAND 

Landshövding 

Erika Andersson 

Vattenhandläggare 




