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Beslut om och föreskrifter för vattenskydds-
område Dykärr i Habo kommun; 

 
 

Utkom från trycket  
den 4 mars 2016 

 
beslutade den 2 mars 2016 (dnr 513-5534-2013) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) beslu-
tat om vattenskyddsområde Dykärr. Vattenskyddsområdets avgränsning 
framgår av bifogad karta (bilaga 1) och berör fastigheterna Dykärr 1:3-5, 
1:23, 1:25, 1:30-31 och 1:34-36. 

 
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet meddelar Länsstyrel-

sen, med stöd av 7 kap. 22 § MB, att nedan angivna föreskrifter ska gälla 
inom vattenskyddsområdet.  

 

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB om inskränkningar i rätten att 

förfoga över fastigheter 

 

1 § - Vattentäktszon 

a) Inom vattentäktszon är det förbjudet att bedriva annat än vattentäkts-
verksamhet. 

Undantag gäller; 
- befintlig kraftledning 

 

2 § - Markarbeten 

a) Inom primär skyddszon är det förbjudet att göra schaktningsarbeten 
djupare än 3 meter över högsta naturliga grundvattennivå. 

 
b) Inom sekundär skyddszon är det förbjudet att göra schaktningsarbeten 

djupare än 1 meter över högsta naturliga grundvattennivå. 
 

c) Inom den primära och sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att 
utföra schaktningsarbeten.  

Undantag gäller;  
- nödvändigt schaktningsarbete för akuta drift- och underhållsarbeten 

för ledningar, vägunderhåll eller liknande infrastruktur.  
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Schaktningsarbeten avser här brytning, grävning och liknande som med-
för sänkning av markytan på en totalyta större än grundläggning av enskild 
villa eller på ett djup över 1 meter.  

 
Högsta naturliga grundvattennivå skiljer sig åt inom zonerna och får i 

varje enskilt fall bestämmas genom avvägning mot uppmätta nivåer. (Kända 
uppmätta nivåer, vid tillståndsansökan för Brogårdssand AB (Lst dnr 551-3621-2014), 
vid observationsrör är högsta uppmätta naturliga grundvattennivå i den västra primära zo-
nen 202,6 meter över havet och i den östra primära zonen 200,5 meter över havet. I den 
sekundära zonen faller högsta beräknade naturliga grundvattennivå från 205,5 meter över 
havet i västra delen till 199,5 meter över havet i östra delen.)  

 
Primär respektive sekundär skyddszon benämns som inre respektive 

yttre skyddszon i kartbilagan till gällande täkttillstånd (Växjö tingsrätt, Mark 
och miljödomstolen M 1206-15). 

 

3 § Petroleumprodukter 

a) Inom primär skyddszon är det förbjudet att hantera petroleumproduk-
ter.  

Undantag gäller;  
- drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.  

 
b) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för att hantera petroleum-

produkter.  
Undantag gäller;  

- drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar. 
- petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastig-

heter 
 

c) Inom primär och sekundär skyddszon är cisterner, oljefat och liknande 
förvaringstankar förbjudna.  

Undantag gäller;  
- cisterner, oljefat och liknande förvaringstankar som är utrustade el-

ler placerade så att hela den lagrade volymen med säkerhet kan för-
hindras tränga ner i marken om läckage skulle ske. 

 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, för-

varing, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, kon-
vertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 

4 § Uppställning av fordon  

a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att ställa upp ett arbets-
fordon eller en maskin som drivs med flytande bränsle.  

Undantag gäller;  
- arbetsfordon eller maskin som är utrustade med skyddsanordning 

eller placerade så att eventuellt läckage till mark förhindras. 
 
Ställa upp ett arbetsfordon/maskin avser här parkering med en varaktighet 

av över 2 timmar och att fordonet har lämnats obevakat. 
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5 § Miljöfarlig verksamhet 

a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs det tillstånd för att etablera 
och utöka en sådan miljöfarlig verksamhet som anges i miljöprövnings-
förordningen och som kan förorena yt- eller grundvattnet och som inte 
prövas på annat sätt enligt miljöbalken. 

 

6 § Bekämpningsmedel 

a) Inom primär skyddszon är det förbjudet att hantera kemiska bekämp-
ningsmedel. 

 
b) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för att hantera kemiska 

bekämpningsmedel. 
 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, för-

varing, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, kon-
vertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 

7 § Växtnäringsmedel 

a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs det tillstånd för att yrkes-
mässigt hantera växtnäringsmedel. 

 
Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, för-

varing, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, kon-
vertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

 
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. 

 

8 § Avloppsvatten, avfall och SNÖ 

a) Inom primär skyddszon är det förbjudet att anordna nya infiltrationsan-
läggningar för avloppsvatten. 

 
b) Inom primär och sekundär skyddszon är det förbjudet med upplag, de-

ponering och nedgrävning av avfall.  
 

c) Inom primär skyddszon krävs det tillstånd för att lägga upp snö från 
ytor utanför den primära skyddszonen. 

 
d) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för att lägga upp snö från 

ytor utanför den sekundära skyddszonen. 
 
Avloppsvatten avser här spillvatten, dagvatten eller kylvatten. 
 
Avfall avser här 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 
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med. 

 

9 § Energianläggningar 

a) Inom primär skyddszon är det förbjudet att anlägga anläggningar för 
utvinning av värme ur mark eller grundvatten, samt anläggningar för 
lagring av värme i mark eller grundvatten.  

 
b) Inom sekundär skyddszon krävs det tillstånd för att hålla eller anlägga 

anläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, 
samt anläggningar för lagring av värme i mark eller grundvatten. 

 

10 § Skogsbruk 

a) Inom primär och sekundär skyddszon är det förbjudet att hålla perma-
nenta upplag av timmer, bark eller flis.  

Undantag gäller;  
- permanenta upplag för uppvärmningsändamål för bostads- eller 

jordbruksfastigheter. 
 

b) Inom primär skyddszon krävs tillstånd för att hålla tillfälliga upplag av 
timmer, flis eller bark större än 500 m3. 

 
c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs det tillstånd för rotslagning 

av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel. 
 

d) Inom primär skyddszon krävs det tillstånd för stubbrytning och mark-
beredning genom harvning. 

 
Permanenta upplag avser här upplag 1 år eller längre. 
 
Tillfälliga upplag avser här upplag kortare tid än 1 år. 
 
Rotslagning avser här tillfällig sättning av plantor i samma grop i väntan på 

plantering. 

 

11 § Väghållning m.m. 

a) Inom primär och sekundär skyddszon är det förbjudet att anordna eller 
hålla upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpningsmedel innehållande salt 
eller dammbindande medel.  

 
b) Inom primär skyddszon krävs det tillstånd för att använda oljegrus eller 

sprida halkbekämpningsmedel innehållande salt eller dammbindande 
medel.  
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Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar  

12 § Skyltar 

a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark 
i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet. 
VA-huvudmannen ska ombesörja så att dessa skyltar finns uppsatta. 

 

Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den han-
tering och de verksamheter som är nödvändiga för drift och underhåll av 
den kommunala vattentäkten. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder 
för nödvändig skötsel och underhåll av Habo kommuns vattentäktsfastig-
heter (Dykärr 1:25, 1:30 & 1:31). 

 
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. 

 

Övergångsbestämmelser 

Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och 
pågående markanvändning börjar gälla först två år efter att dessa föreskrif-
ter vunnit laga kraft. Om dispens från ett förbud har sökts innan förbudet 
börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplikten börjar gälla, 
får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen kvarstå och markan-
vändningen fortsätta, så länge som dispens eller tillstånd inte nekats. 
_____________ 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft 4 mars 2016, varvid föreskrifterna i Läns-
styrelsen i Skaraborgs läns beslut 1971-05-28 (dnr IIG19 8 69) om vatten-
skyddsområde Dykärr, som kungjordes i Skaraborgs läns allmänna kungö-
relser nr 96 år 1971, upphör att gälla. Enligt 7 kap. 22 § MB gäller föreskrif-
terna omedelbart även om de överklagas. 

 
 
 
 
 
 
 

ANNELI WIRTÉN 
 Henrik Gustafsson 
 


