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Länsstyrelsens i Västmanlands läns beslut om fastställelse av 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

Skinnskattebergs kommuns vattentäkt vid Färna; 
 

beslutade den 10 april 2018 

(Dnr 513-5271-17) 

 

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

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Skinnskattebergs kommuns 

vattentäkt vid Färna. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär, sekundär och 

tertiär skyddszon enligt de kriterier som beskrivs nedan. Zonernas utbredning visas i till 

ärendet hörande karta. Berörda fastigheter framgår av till ärendet hörande 

fastighetsförteckning. Nedanstående skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

 

Skyddsområde 
Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är 

att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Området ska vara 

inhägnat eller överbyggt och försett med lås. Vattentäktszonen avgränsas som ett område 

kring uttagsbrunnen.  

 
Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. Vid 

identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

inströmningsområden beaktas. Den primära skyddszonen avgränsas på sådant sätt att riskerna 

för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna 

upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med 

uttagsbrunnarna. 

  

Vidare ska den primära skyddszonen skyddas mot sådan markanvändning och verksamhet 

som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Gränsen mellan primär och sekundär 

skyddszon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till vattentäktszonens gräns beräknas 

vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära skyddszonen. I de fall området 

nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet eller där en 

starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag, kan även områden med 

kortare uppehållstid i grundvattenzonen än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. 



 
Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet 

eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av 

vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

 
Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära zonen är att även mark och vattenutnyttjande som negativt kan 

påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av 

vattenskyddsområdet. Den tertiära zonen omfattar resterande delar av tillrinningsområdet för 

Färna vattentäkt och områden av intresse för framtida kommunal vattenförsörjning. 

 

Skyddsföreskrifter 
§1 Vattentäktzon 

Inom vattentäktzonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

§ 2 Petroleumprodukter m.m. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Hantering av mer än 250 liter 

petroleumprodukter kräver 

tillstånd av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Tillståndspliktig förvaring enligt 

ovan som saknar sekundärt 

skydd som rymmer hela den 

förvarade volymen är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon 

--- 

Uppställning och återkommande 

parkering av arbetsfordon, 

arbetsmaskiner, tunga fordon 

och stationära 

förbränningsmotorer får inte ske 

utan anmälan till Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon 

--- 

Avlopp via golvbrunn i 

pannrum eller motsvarande i 

bostadshus där det förekommer 

cistern eller förvaringstank för 

brandfarlig vara är förbjuden. 

--- --- 

Fordonstvätt med 

avfettningsmedel eller därmed 

liknande produkter är förbjuden 

utanför godkända 

tvättanläggningar. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon 



§ 3 Bekämpningsmedel  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Hantering av kemiska 

bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Yrkesmässig hantering av 

kemiska bekämpningsmedel 

kräver tillstånd av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i 

sekundär skyddszon. 

Hantering av plantor som är 

behandlade med kemiska 

bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

--- --- 

§ 4 Växtnäringsämnen m.m. 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av 

naturgödsel kräver tillstånd av 

Miljö- och byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

Yrkesmässig hantering av 

handelsgödsel kräver tillstånd 

av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

Djurhållning av mer än två 

djurenheter kräver anmälan till 

Miljö- och byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

Spridning av slam eller urin från 

reningsverk eller enskild 

reningsanläggning är 

förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

§ 5 Avloppsanordningar 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Nyetablering av 

avloppsanordning för 

hushållspillvatten är förbjuden. 

Nyetablering av 

avloppsanordning för 

hushållspillvatten kräver 

tillstånd av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i 

sekundär skyddszon. 

Utsläpp av orenat 

hushållsspillvatten är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

 



§ 6 Upplag och deponier 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Upplag av avfall, förorenade 

massor eller massor med okänd 

miljöstatus är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

Upplag överstigande en 

avverkningssäsong av bark, flis 

spån, timmer och liknande är 

förbjudet. 

Upplag överstigande en 

avverkningssäsong av bark, flis 

spån, timmer och liknande utan 

tät övertäckning är förbjudet. 

--- 

Upplag av asfalt och oljegrus är 

förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

Upplag av vägsalt är förbjudet. Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

Upplag av snö från trafikerade 

ytor som är belägna utanför den 

primära skyddszonen är 

förbjudet. 

Upplag av snö från trafikerade 

ytor som är belägna utanför 

skyddsområdet är förbjudet. 

--- 

§ 7 Vägar och väghållning 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Beläggningsarbete och andra 

förbättringsarbeten på en total 

yta av 500 m2 eller mer, får inte 

ske utan anmälan till Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

Nyanläggning av väg är 

förbjuden om inte nödvändiga 

skyddsåtgärder vidtas för att 

hindra förorening av yt- och 

grundvatten. 

--- --- 

Yrkesmässig spridning av 

vägsalt längs det allmänna 

vägnätet är förbjuden. 

Yrkesmässig spridning av 

vägsalt längs det allmänna 

vägnätet kräver tillstånd av 

Miljö och byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

--- 

§ 8 Täkter och markarbeten  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Större schaktnings- eller 

grävningsarbeten kräver 

tillstånd av Miljö och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 



Materialtäkt såsom grustäkt är 

förbjudet. 

Materialtäkt såsom grustäkt är 

förbjudet. För husbehovstäkt 

krävs tillstånd av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrifter som i 

sekundär skyddszon. 

Pålning får inte ske utan 

anmälan till Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

Spontning får inte ske utan 

anmälan till Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

--- 

§ 9 Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Ny anläggning för lagring och 

utvinning av värmeenergi eller 

kyla från berg, mark och vatten 

är förbjuden. 

Ny anläggning för lagring och 

utvinning av värmeenergi eller 

kyla från berg, mark och vatten 

kräver tillstånd av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

Befintlig anläggning för lagring 

och utvinning av värmeenergi 

eller kyla från berg, mark och 

vatten ska anmälas till Miljö- 

och byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Ovanstående gäller inte 

anläggning som tidigare har 

anmälts. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

Ny anläggning för uttag av 

vatten från berg och mark kräver 

tillstånd av Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

Befintlig anläggning för uttag av 

vatten från berg och mark ska 

anmälas till Miljö- och 

byggnadsnämnden i 

Skinnskattebergs kommun. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

Samma föreskrift som i primär 

och sekundär skyddszon. 

 
Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas. Enligt 7 kap. 22 § 

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

 



Övergångsbestämmelser 

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft senast på 

dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte 

bedrivas. Verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om 

den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en 

ansökan om tillstånd respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för 

miljöfrågor. 

 

Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ 

miljöbalken (1998:808). 

 

Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens 

huvudman senast två år efter att dessa föreskrifter fastställts. 

Anmälan om olyckshändelse  

Olyckshändelser som t.ex. spill, och läckage, som utgör risk för vattenförorening ska 

omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan 

ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112. 

 

Ersättning  

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § 

miljöbalken. De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot verksamheter och åtgärder som kan 

antas förorena vattentillgången. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet 

kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår 

dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring av markens 

användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller 

inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. 

 

Tillsynsmyndighet 

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) är därmed Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Efter 

framställning av kommunfullmäktige får Länsstyrelsen överlåta tillsynsansvaret åt den 

kommunala nämnd som handlägger miljöfrågor. 

 

Ny lagstiftning  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna för sakägare inom aktuellt skyddsområde, gäller utöver här 

meddelade föreskrifter. 

 

Skyltning 

Vid vägar på gränsen till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området ska det 

finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att 

vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.  

Där petroleumprodukter, eller andra för vattnet skadliga ämnen, hanteras ska skylt uppsättas 

som informerar om vattenskyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen för 

vattentäkten, men bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt ska monteras av 

verksamhetsutövaren i omedelbar närhet till påfyllningsstället. 



 

Tillstånd 

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Tillstånd kan förknippas med villkor. Som förutsättning för sådant 

tillstånd gäller att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan 

risk för skada för grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den 

kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller 

ska tillståndsprövas enligt miljöbalken kap. 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap. 

11 (vattenverksamhet) eller kap. 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning 

utfärdad med stöd av miljöbalken. Om tillstånd meddelas enligt miljöbalken eller förordning 

utfärdad med stöd av miljöbalken efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd 

enligt dessa föreskrifter. 

 

Dispensmöjligheter 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen meddela dispens från dessa föreskrifter efter att 

ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen 

föreskriva särskilda villkor om det behövs för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § 

miljöbalken). Dispens får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken endast meddelas om det är förenligt 

med föreskrifternas syfte. 

 

Vattentäktsverksamhet 

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

för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

 

Tolkning 

Vid osäkerhet vad gäller tolkning av karta med vattenskyddsområdet eller skyddsföreskrifter 

ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten för klarläggande. 

 

 

 

 

 

 
Minoo Akhtarzand 

 

 

 Magnus Svensson 

 (Avdelningen för miljö) 


