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beslutade den 9 oktober 2017 (dnr 513-6932-2012)  
 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808, MB) 
det område som avgränsas på kartbilagan (bilaga 1) som vattenskyddsom-
råde. 
 
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattenförekomsten vid 
Norra och Södra Jularp, som används som huvudvattentäkt i Aneby kom-
mun, ett tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt 
perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet 
är även ett stöd vid samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att tillgodose syftet meddelar Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap. 22 § MB, 
att nedan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.  
 
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och se-
kundär skyddszon. De föreskrifter som anges för den primära skyddszonen 
gäller också inom vattentäktszonen. 
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för va-anlägg-
ningen och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är Aneby Miljö & 
Vatten AB (Amaq), ett helägt kommunalt bolag. 
 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska, med stöd av 7 kap. 22 § MB, 
prövas av den nämnd inom Aneby kommun som har till uppgift att fullgöra 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Innan tillstånd 
ges ska va-anläggningens huvudman höras. 
 
Dispens från förbud i föreskrifter ska sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och dis-
pens är förenligt med föreskriftens syfte. Innan dispens ges ska den nämnd 
inom Aneby kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt va-anläggningens huvudman hö-
ras. 
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Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om in-
skränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 

1 § - VATTENTÄKTSZON 

a) Inom vattentäktszon är det förbjudet att bedriva annat än vattentäkts-
verksamhet. 
Undantag gäller; 
- verksamhet knutet till befintligt elnät vilket omfattar anläggningar 

såsom kraftledning och nätstation 

2 § - AVLOPPSVATTEN OCH AVFALL 

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att anordna nya anlägg-
ningar för utsläpp och/eller infiltration av avloppsvatten.  

 
b) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att anordna nya 

anläggningar för utsläpp och/eller infiltration av avloppsvatten.  
 
c) Inom den primära och sekundära skyddszonen är det förbjudet att lägga 

upp eller gräva ner avfall. 
Undantag gäller; 
- mindre mängder trädgårdsavfall, rena jord-/schaktmassor och lik-

nande. 
 

Avloppsvatten avser här spillvatten (vatten från toalett, bad, disk och tvätt). 
 
Avfall avser här inte snö. Snö hanteras i § 11. 
 

3 § - KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera kemiska be-
kämpningsmedel.  
 

b) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att yrkesmäss-
igt hantera kemiska bekämpningsmedel.   
Undantag gäller; 
- transport av bekämpningsmedel samt punktsanering mot ohyra och 

skadedjur 
 

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter avsedda att fö-
rebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. En typ av 
kemiska bekämpningsmedel är växtskyddsmedel som också avses här. 
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Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förva-
ring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, kon-
vertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
 
Yrkesmässig avses här verksamhet som bedrivs som yrke eller där ändamå-
let med hanteringen avser annat än villatomter. 
 

4 § - VÄXTNÄRINGSMEDEL 

a) Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd för att sprida eller 
lagra växtnäringsmedel.  
 

Växtnäringsmedel avser här mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgöd-
sel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga orga-
niska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområ-
det. 
 

5 § - PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA FÖR GRUNDVATTNET          
SKADLIGA KEMIKALIER 

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera flytande pe-
troleumprodukter och/eller andra för grundvattnet skadliga kemikalier 
såsom impregneringsmedel, lösningsmedel och syror.  
Undantag gäller; 
- petroleumprodukter och kemikalier i fordon och arbetsmaskiner för 

dess drift 
- användning av reservelverk och transport av petroleumprodukter till 

reservelverk vid elavbrott 
 
b) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att hantera fly-

tande petroleumprodukter och/eller andra för grundvattnet skadliga ke-
mikalier, såsom impregneringsmedel, lösningsmedel och syror, som 
överstiger 250 liter.  
Undantag gäller; 
- transporter  
- petroleumprodukter och kemikalier för drift av fordon och arbets-

maskiner 
- eldningsolja och köldbärarvätska för uppvärmning av fastigheter  
- nätstationer på mark och i stolpar samt fördelningsstation 

 
c) Inom den sekundära skyddszonen är cisterner, lösa behållare, stationära 

förbränningsmotorer etc. som sammanlagt rymmer mer än 250 liter 
bränsle förbjudna 
Undantag gäller; 
- om dessa är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen 

bränsle vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. 
 
d) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att utan uppsikt ställa 

upp ett arbetsfordon eller en maskin som drivs med flytande bränsle.  
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Undantag gäller; 
- om dessa är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen 

bränsle vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. 
 

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förva-
ring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, kon-
vertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
 
Ställa upp ett arbetsfordon/maskin avser här parkering med en varaktighet 
av över 2 timmar. 
 

6 § - ENERGIANLÄGGNINGAR 

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att anlägga anlägg-
ningar för lagring eller utvinning av värme ur mark eller grundvatten. 

 
b) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att anlägga eller 

ändra anläggningar för lagring eller utvinning av värme ur mark eller 
grundvatten.  

7 § - FORDONSTVÄTT 

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att tvätta fordon. 

8 § - MARKARBETEN OCH TÄKTVERKSAMHET 

a) Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd 
för att utföra större schaktnings- eller grävningsarbeten. 
Undantag gäller; 
- akuta drift- och underhållsarbeten på vägar samt el-, tele-, IT-, VA- 

och fjärrvärmeledningar.  
 
b) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att bedriva sand-, grus- 

och bergtäkt, inklusive husbehovstäkter. 
 

c) Inom den sekundära skyddszonen är det förbjudet att bedriva sand-, 
grus- och bergtäkt. För husbehovstäkter krävs det tillstånd.  

 

Större schaktnings- och grävningsarbeten avser här schaktning på en to-
tal yta av mer än 150 m2 eller grävning på ett djup på mer än 1 meter. 
 

9 § - SKOGSBRUK 

a) Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet 
med permanenta upplag av bark, timmer eller flis.  

 
b) Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet att 

rotslå eller plantera skogsplantor behandlade med kemiska bekämp-
ningsmedel. 
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c) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet med stubbrytning. 
 

Permanenta upplag avser här upplag under 1 år eller längre. 
 
Rotslå avser här tillfällig sättning av plantor i samma grop i väntan på plan-
tering. 
 

10 § - VATTENTÄKT 

a) Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd 
för att anlägga eller ändra en enskild grundvattentäkt.  

11 § - VÄGHÅLLNING M.M. 

a) Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet att 
anordna eller hålla upplag av asfalt, oljegrus, kemiska halkbekämpnings-
medel eller dammbindande medel.  

 
b) Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd för att använda olje-

grus eller sprida kemiska halkbekämpningsmedel eller dammbindande 
medel.  

 
c) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att lägga upp snö som 

härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen.  
 
d) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att lägga upp 

snö som härrör från trafikerade ytor utanför den sekundära skyddszo-
nen.  

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om skyltar 
och stängsel 

12 § - SKYLTAR 

Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i 
anspråk för att sätta upp informationsskyltar. 

13 § - STÄNGSEL 

Vattentäktszonerna ska vara inhägnade. 
 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.  
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_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2018-01-01 varvid Länsstyrelsens beslut 

om fastställelse av skyddsområde och bestämmelser för skydd av grundvat-
tentillgångar vid Aneby samhälle 1974-10-18 (dnr 11.184-4151-73) och som 
kungjordes i länets författningssamling nr 104 år 1974 upphör att gälla. Enligt 
7 kap. 22 § MB gäller föreskrifterna omedelbart även om de överklagas. 

 
 
 
 
 
 
 

ANNELI WIRTÈN 
 Henrik Gustafsson 
 


