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Beslut 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har med stöd av 7 kap. 21 § i miljöbalken 
(1998:808, MB) förklarat det område som avgränsas på bifogad karta (bi-
laga 1) om vattenskyddsområde.  
 
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkterna i 
Båraryd och Slätteryd ett tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra 
råvattnets kvantitet och kvalitet. Vattenskyddsområdet utgör även ett stöd 
vid samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att tillgodose syftet meddelar Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap. 22 § 
MB, att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsom-
rådet. Enligt 7 kap. 22 § MB gäller föreskrifterna omedelbart även om de 
överklagas. Föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2020. 
 
Vattenskyddsområdet är indelat i primär skyddszon och sekundär 
skyddszon. 
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för 
vattentäkten och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är Gisla-
veds kommun. 
 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska, med stöd av 7 kap. 22 § MB, 
prövas av den nämnd inom Gislaveds kommun som har till uppgift att 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
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 föreskriftens syfte. 
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Länsstyrelsens beslut från 26 februari 1970 om vattenskyddsområde 
Gislaveds köping (nuvarande Båraryd) med tillhörande skyddsföreskrifter, 
och som kungjordes i Jönköpings läns allmänna kungörelser nr 46 år 1970, 
upphör att gälla i och med att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft. 
 
 
 

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om  

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 
 

1 § Petroleumprodukter 
a) Inom primär skyddszon är hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter 

förbjudet. 
 

b) Inom sekundär skyddszon är hantering av mer än 250 liter petroleumproduk-
ter förbjudet. 

 
Undantag för a och b gäller; 
- Om hanteringen sker med sekundärt skydd. 
- Transporter. 
- Drivmedel i fordon. 
- Vägunderhåll. 

 

  

Petroleumprodukter avser här bensin, diesel, olja och liknande produkter som kan 
påverka grundvattnet. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återan-
vändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning. 

 
Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 

transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, salufö-
rande, 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, eller rum inomhus med täta väggar, 
tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd. 
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2 § - Miljöfarliga produkter 
a) Inom primär skyddszon är hantering av miljöfarliga produkter som impreg-

neringsmedel, lösningsmedel eller liknande förbjudet. 
 

b) Inom sekundär skyddszon får hantering av miljöfarliga produkter såsom im-
pregneringsmedel, lösningsmedel eller liknande ej ske utan tillstånd. 
 
Undantag för a och b gäller; 
- Hantering för hushållsbehov. 
- Målarfärg. 
- Om hanteringen är befintlig och sker med sekundärt skydd. 

 
3 § - Miljöfarlig verksamhet 
a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för miljöfarlig verk-

samhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251). 
 

4 § - Fordonstvätt 
a) Inom primär och sekundär skyddszon är fordonstvätt med avfettningsmedel, 

rengöringsmedel eller högtryckstvätt förbjudet. 
  

Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, salufö-
rande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 
Miljöfarliga produkter avser här kemiska produkter klassificerade och märkta som 

miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens anvisningar, exempelvis impregneringsme-
del och lösningsmedel. Användning av målarfärg avses inte. 

 
Hushållsbehov avser här sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och 

som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas vid hantering 
av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i 
detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, exempelvis i samband med 
målning av ett enskilt bostadshus skall också anses vara hantering för hushållsbehov  

 
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, eller rum inomhus med täta väggar, 
tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd. 
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5 § - Växtskyddsmedel 
a) Inom primär och sekundär skyddszon är yrkesmässig hantering av kemiska 

växtskyddsmedel förbjudet. 
 
Undantag för a gäller; 
- Transporter.  

 
b) Inom primär och sekundär skyddszon är jord- eller vattenslagning av plantor 

som har behandlats med kemiska växtskyddsmedel förbjudet. 

 

6 § - Växtnäringsämnen 
a) Inom primär och sekundär skyddszon får lagring av naturgödsel ej ske utan 

tillstånd. 
 

b) Inom primär och sekundär skyddszon får spridning av växtnäringsämnen ej 
ske utan tillstånd. 
 
Undantag för a och b gäller; 
- Lagring och spridning på tomtmark samt inomhus. 

 

  

Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, 
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 
Kemiska växtskyddsmedel avses här kemiska produkter som består av eller inne-

håller ämnen avsedda att skydda växter eller växtprodukter mot skadegörare, påverka 
växternas livsprocesser (annat än som näringsämne), bevara växtprodukters hållbarhet, 
förstöra oönskade växter eller växtdelar eller att hålla tillbaka eller förhindra oönskad 
tillväxt av växter.  

 
Yrkesmässig avser här sådan verksamhet som har en viss omfattning och varak-

tighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verk-
samheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinst-
syfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.  

Naturgödsel avser här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt djupströgödsel med 
ursprung från djur. 

 
Växtnäringsämnen avser här mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, klet-

gödsel, flytgödsel samt djupströgödsel), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska 
gödselmedel och gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet. 
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7 § - Upplag och deponier 
a) Inom primär skyddszon är upplag av bark, flis, spån och timmer förbjudet. 
 
b) Inom sekundär skyddszon får upplag av bark, flis, spån eller timmer ej ske 

utan tillstånd. 
 

Undantag för a och b gäller; 
- Upplag under 1 års tid eller kortare. 
- Upplag av grot (grenar och toppar) 
- Upplag av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning av bo-

stad eller motsvarande. 
 

c) Inom primär och sekundär skyddszon är upplag av avfall och förorenade 
massor förbjudet. 
 

d) Inom primär skyddszon är det förbjudet att lägga upp snö från trafikerade 
ytor utanför den primära skyddszonen 
 

e) Inom sekundär skyddszon är det förbjudet att lägga upp snö från trafikerade 
ytor utanför den primära och sekundära skyddszonen.  
 

 

8 § - Avloppsanläggning 
a) Inom primär skyddszon är nyetablering av avloppsanläggning för utsläpp av 

hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten förbjudet. 
 

b) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för inrättande av avloppsan-
läggning för BDT-vatten (bad, tvätt och disk). 
 
Upplysning 
- Generellt krävs tillstånd från kommunen för nyetablering av infiltrations-

anläggning för avloppsvatten eller processvatten som inte enbart rör 
BDT-vatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

- Generellt krävs anmälan till kommunen för nyetablering av infiltrations-
anläggning som enbart rör BDT-vatten. 

 

Upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av 
förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 
andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från 
enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.  

Avloppsvatten avser här spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som an-
vänts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som 
inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvatt-
ning av en begravningsplats. 

 
Spillvatten avser här det vatten som spolas ner från toaletter och vatten som avleds 

från bad, dusch, diskning och tvätt i hushåll eller inom verksamhet.  
 
Processvatten avser här det vatten som används inom en tillverkningsprocess. 
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9 § - Jord och berg 
a) Inom primär skyddszon är husbehovstäkt förbjudet. 

 
b) Inom sekundär skyddszon får husbehovstäkt ej ske utan tillstånd. 

 
c) Inom primär och sekundär skyddszon är annan materialtäkt än husbehovs-

täkt förbjudet.  
 

d) Inom primär och sekundär skyddszon är markarbeten med en sammanhäng-
ande volym av mer än 150 m3 förbjudet. 
  
Undantag för d gäller; 
- Anläggning av el-, tele- eller kommunikationsledning inom vägområde. 
- Underhåll av befintliga markförlagda ledningar. 
- Dikesrensning. 

 

10 § - Anläggningar för lagring och utvinning av energi och kyla 
a) Inom primär och sekundär skyddszon får nyanläggning för lagring och utvin-

ning av värmeenergi eller kyla från jord eller berg ej ske utan tillstånd.  
 

11 § - Anläggningar för uttag av vatten 
a) Inom primär skyddszon är nyetablering av brunn för uttag av vatten från 

berg eller jord förbjudet. 
 
b) Inom sekundär skyddszon får nyetablering av brunn för uttag av vatten från 

berg eller jord ej ske utan tillstånd. 
 
Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar 

12 § Skyltar 
a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i an-

språk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet.  
 
 

Husbehovstäkt avser här sådant uttag av material som ska användas inom den egna 
fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbe-
hovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller 
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

  
Materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 

jordarter.  
 
Markarbeten avser här grävning, schaktning, sprängning, borrning, pålning, spont-

ning eller andra jämförbara arbeten i markytan eller under jord, som påverkar markens 
utseende och struktur.  
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Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den hante-
ring och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för 
drift, utveckling och underhåll av kommunala vattentäkter och vattenverk.  

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har till-
ståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, enligt 
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av 
miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frå-
gan är prövad, 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 
 Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och 
pågående markanvändning börjar gälla 1 juli 2021. Om dispens från ett för-
bud har sökts innan förbudet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan 
tillståndsplikten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anlägg-
ningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, så länge som dispens eller 
tillstånd inte nekats. 

 
 

_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli 2020 
 
 
 
 
 

JOHAN LÖWENADLER DAVIDSSON  
 
   Ingrid Camper 
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