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Länsstyrelsens i Stockholms län beslutom vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrifter för grund-
vattenäkt Ingarö på fastigheterna Brunn 2:1 och 
Fågelvik 1:626 och 1:315, Värmdö kommun;  

Utkom från trycket 
den 15 juni 2012 

 
beslutat den 31 maj 2012 
(dnr 513-2007-12835).  
 
 
 Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken 
(1998:808) om vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt på fas-
tigheterna Brunn 2:1 och Fågelvik 1:626 och 1:315 i Värmdö kommun. 
Vattenskyddsområdet består av tre vattentäktszoner närmast uttags-
brunnarna, två primära skyddszoner och en sekundär skyddszon. 
Skyddsområdets avgränsningar framgår av karta bifogat till beslutet. 
 Detta beslut ersätter tidigare beslut om vattenskyddsområde på Inga-
rö med tillhörande skyddsföreskrifter som meddelats i dom vid Vatten-
domstolen hos Stockholms tingsrätt 1981-10-15, DVA 62, VA 25/80. 
 För att tillgodose syftet med skyddsområdet meddelar Länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken nedanstående skyddsföreskrifter 
som ska gälla inom vattenskyddsområdet. Vattenskyddsområdets av-
gränsning framgår av kartor bifogade till beslutet. 
 
Definitioner 
 Avfall: 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. Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd 
som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall. 
 Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten 
som används för kylning, vatten som avleds för avvattning av mark 
inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för viss eller vis-
sa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av be-
gravningsplats. 
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 Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden: den nämnd inom kommu-
nen som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet. 
 Farligt gods: gods som omfattas av lag (2006:263) om transport av 
farligt gods med tillhörande följdlagstiftning. 
 Farlig kemisk produkt: kemiska produkter som tillhör en eller flera 
faroklasser enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter. 
 Hantering: verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bear-
betning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse 
och därmed jämförliga förfaranden. 
 Industriell verksamhet: all slags produktion, lagring och annan han-
tering av varor samt laboratorier, partihandel, lager och tekniska an-
läggningar. Vidare inräknas de kontor och personalutrymmen etc. som 
behövs för verksamhetens bedrivande. 
 Kemiskt bekämpningsmedel: kemisk produkt som är avsedd för att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, där-
ibland virus, förorsakar skada eller olägenhet på egendom. 
 Materialtäkt: avser uttag av matjord, lera, silt, sand, grus, morän, 
berg och olika kombinationer av dessa material i kommersiellt syfte el-
ler för husbehovsändamål. 
 Risk för vattenförorening 
En inte ringa eller obetydlig risk för spridning/tillförsel av förorenande 
ämnen till grundvattnet inom skyddsområdet. 
 Transport av farligt gods: förflyttning av farligt gods med trans-
portmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det 
farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport avses 
dock inte förflyttning som sker inom ett område där endast tillverkning, 
lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum. 
Vattentäktsverksamhet: Verksamhet och åtgärder som är nödvändiga 
för driften av de avsedda vattentäkterna inom skyddsområdet. 
 
1 § VATTENTÄKTSZON 
 Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vat-
tentäktszonen ska vara inhägnad. 
 
2 § Hantering av petroleumprodukter 
 
Primär skyddszon 
 Hantering av petroleumprodukter får inte ske i utrymme med golv-
brunn med utsläpp inom vattenskyddsområdet. Befintliga sådana golv-
brunnar ska vara tagna ur bruk, t.ex. genom pluggning, eller väl förslut-
na senast 2 år efter det att dessa skyddsföreskrifter trätt i kraft. 
 Hantering av petroleumprodukter får endast förekomma för försörj-
ning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter med olja samt för 
drift av övriga verksamheter som är tillåtna enligt dessa föreskrifter. 
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 Markuppställda förvaringstankar samt även entreprenadmaskiner, 
lastbilar, båtar m.m. som innehåller mer än 50 liter petroleumprodukt 
ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid 
läckage förhindras tränga ner i marken. Föreskriften omfattar inte driv-
medel som finns i personbilar. 
 
Sekundär skyddszon 
 Hantering av petroleumprodukter får inte ske i utrymme med golv-
brunn med utsläpp inom vattenskyddsområdet. Befintliga sådana golv-
brunnar ska vara tagna ur bruk, t.ex. genom pluggning, eller väl förslut-
na senast 2 år efter det att dessa skyddsföreskrifter trätt i kraft. 
 Hantering av petroleumprodukter, utöver försörjning av befintliga 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja samt för drift av övriga 
verksamheter som är tillåtna enligt dessa föreskrifter, får inte förekom-
ma utan tillstånd. 
 Markuppställda förvaringstankar samt entreprenadmaskiner, lastbi-
lar, båtar m.m. som innehåller mer än 100 liter petroleumprodukt ska 
vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läck-
age förhindras tränga ner i marken. Föreskriften omfattar inte drivmedel 
som finns i personbilar. 
 
3 § Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 
 
Primär och sekundär skyddszon 
antering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. 
 Yrkesmässig hantering av naturgödsel, andra växtnäringsämnen och 
ensilage får inte ske utan tillstånd. 
 
4 § Bebyggelse  
 
Primär skyddszon 
 Ny byggnad får inte uppföras. 
 Undantag gäller för en- och tvåbostadshus, vilka inte får uppföras 
utan tillstånd. Föreskriften gäller inte för mindre förrådsbyggnad, t.ex. 
friggebod. 
 Befintliga byggnader får inte byggas till eller tas i anspråk, helt eller 
delvis, för annat ändamål utan tillstånd. Inom detaljplanelagt område 
får nya byggnader uppföras och ändring av befintliga byggnader ske i 
överensstämmelse med planens bestämmelser. 
 
Sekundär skyddszon 
 Ny byggnad får inte uppföras utan tillstånd. 
 Undantag gäller för en- och tvåbostadshus samt för mindre förråds-
byggnad, t.ex. friggebod. Inom detaljplanelagt område får nya byggna-
der uppföras och ändring av befintliga byggnader ske i överensstäm-
melse med planens bestämmelser. 
 
5 § Avledning av avloppsvatten 
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Primär skyddszon 
 Utsläpp av avloppsvatten får inte ske på eller i marken eller till ytvat-
ten. 
 Befintliga avloppsanläggningar får användas i den omfattning de har 
då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anlägg-
ningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 
 Avloppsledningar ska vara svetsade eller uppfylla motsvarande tät-
het, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller 
renoveras. 
 
Sekundär skyddszon 
 Utsläpp av avloppsvatten får inte ske på eller i marken eller till ytvat-
ten utan tillstånd. 
 Befintliga avloppsanläggningar får användas i den omfattning de har 
då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anlägg-
ningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 
 Avloppsledningar ska vara svetsade eller uppfylla motsvarande tät-
het, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller 
renoveras. 
 
6 § Upplag av avfall och snö 
 
Primär skyddszon 
 Upplag av avfall får inte förekomma. 
 Upplag av snö från ytor utanför skyddszonen eller från trafikerade 
ytor inom skyddszonen får inte förekomma. Normal snöröjning får 
dock förekomma. 
 
Sekundär skyddszon 
 Upplag av avfall får inte förekomma. 
 Upplag av snö från ytor utanför skyddszonen får inte förekomma. 
Normal snöröjning får dock förekomma. 
 
7 § Upplag av bark, timmer m.m. 
 
Primär skyddszon 
 Permanenta upplag av bark, timmer, flis, spån, pellets och ved får 
inte förekomma. 
 För tillfälliga upplag krävs tillstånd. Mindre upplag/förråd för hus-
håll får dock förekomma. 
 
Sekundär skyddszon 
 Permanenta upplag av bark, timmer, flis, spån, pellets och ved får 
inte förekomma. 
 För tillfälliga upplag av timmer under längre tid än en avverknings-
säsong krävs tillstånd. 
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8 § Industriell verksamhet 
 
Primär skyddszon 
 Industriell verksamhet får inte etableras. 
 Inom detaljplanelagt område får ny industriell verksamhet och änd-
ring av befintlig industriell verksamhet ske i överensstämmelse med 
planens bestämmelser. 
 Befintlig industriell verksamhet får bedrivas under förutsättning att 
verksamheten inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstift-
ning. 
 Hantering av farliga kemiska produkter får inte ske i lokaler med 
golvbrunn. Förvaring av sådana produkter i vätskeform ska ske på tät, 
invallad yta försedd med tak. Invallningen ska rymma hela den lagrade 
volymen. 
 Övrig hantering av farliga kemiska produkter får inte ske utan till-
stånd.  
 
Sekundär skyddszon 
 Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd. Inom detalj-
planelagt område får ny industriell verksamhet och ändring av befintlig 
industriell verksamhet ske i överensstämmelse med planens bestämmel-
ser. 
 Befintlig industriell verksamhet får bedrivas under förutsättning att 
verksamheten inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstift-
ning. 
 Hantering av farliga kemiska produkter får inte ske utan tillstånd. 
 
9 § Materialtäkt, schaktning m.m. 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 Materialtäkt får inte etableras. 
 Tillfartsvägar till materialtäkter, såväl i drift som nedlagda, ska vara 
avspärrade genom låst bom eller motsvarande hinder. 
 Schaktning, sprängning, borrning, pålning och spontning liksom 
åter-/utfyllnad av schaktmassor får inte ske utan tillstånd. 
 Mindre grävningsarbeten inom tomtmark får utföras. Likaså får er-
forderliga arbeten för nyanläggning och underhåll av vatten-, avlopps-, 
fjärrvärme-, el- och teleledningar etc. utföras. Återfyllnad får endast ske 
med rena massor som inte kan förorena grundvattnet. 
 
10 § Energianläggningar 
 
Primär skyddszon 
 Anläggningar för lagring och/eller utvinning av värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, eller för uttag av vatten från berg, jord och ytvatten för 
energiändamål får inte utföras. 
 Befintliga anläggningar för lagring och/eller utvinning av värme-
energi ur berg, mark och vatten, eller för uttag av vatten från berg, jord 
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och ytvatten för energiändamål får förekomma och användas i den om-
fattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att 
dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölag-
stiftning. 
 
Sekundär skyddszon 
 Anläggningar för lagring och/eller utvinning av värmeenergi ur berg, 
mark och vatten, eller för uttag av vatten från berg, jord och ytvatten för 
energiändamål får inte utföras utan tillstånd. 
 Befintliga anläggningar för lagring och/eller utvinning av värme-
energi ur berg, mark och vatten, eller för uttag av vatten från berg, jord 
och ytvatten för energiändamål får förekomma och användas i den om-
fattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att 
dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölag-
stiftning. 
 
11 § Grundvattentäkt 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 Brunnar för uttag av grundvatten får inte anläggas utan tillstånd. 
 
12 § Väghållning 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat ke-
miskt halkbekämpningsmedel får inte förekomma. 
 Halkbekämpning, dammbindning m.m. med salt eller annan kemika-
lie får inte ske utan anmälan. 
 
13 § Transport av farligt gods 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 Transport av farligt gods, annat än genomfartstrafik, får endast ske 
till i dessa föreskrifter tillåten verksamhet. 
 
14 § Rengöring av fordon, entreprenadmaskiner och båtar 
 
Primär skyddszon 
 Tvätt och rengöring av bilar samt andra fordon och entreprenadma-
skiner får inte ske. Tvätt och rengöring av båtar får endast ske med bio-
logiskt nedbrytbara rengöringsmedel. 
 Rengöring av båtar på båtklubbar och marinor får inte ske utan till-
stånd. 
 
15 § Särskilda bestämmelser för sjön Återvallsträsket  
 
Primär skyddszon 
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 Båtar och motorfordon med förbränningsmotorer får inte förekom-
ma. 
 Muddring, pålning, spontning och annan grumlande vattenverksam-
het får inte ske.  
 Befintliga bryggor får renoveras till ursprunglig storlek och omfatt-
ning. 
 
16 § Allmänna bestämmelser 
 
Vattentäktsverksamhet 
 Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksam-
heter som är nödvändiga för driften av de avsedda grundvattentäkterna 
inom vattenskyddsområdet. 
 
Inhägnad och skyltning 
 Vattentäktens huvudman ska se till att vattentäktszonen är inhägnad 
samt att informationsskyltar finns uppsatta på väl synliga platser invid 
vägar som leder in i eller genom skyddsområdet. Utformningen av skyl-
tar ska följa rekommendationer från Naturvårdsverket, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 
Svenskt Vatten m.fl. (ISBN 91-620-9907-8). 
 
Anmälan om olyckshändelse 
 Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförore-
ning, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått 
kännedom om tillbudet. Detta framgår av 2 kap 1 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten tfn 
112, Bygg-, miljö- hälsoskyddskontoret och vattentäktens huvudman. 
 
 Beslutet med tillhörande kartor förvaras på Länsstyrelsens enhet för 
miljöskydd. 
 
      
 
 Dessa föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författ-
ningen utkom från trycket i länets författningssamling. 
 Beslutet gäller enligt 7 kap 22 § miljöbalken omedelbart även om be-
slutet överklagas. 
 
 
 
KATARINA KÄMPE 
 
       Lars Åkerblad 
       Enheten för miljöskydd 


