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Utkom från trycket  
den 26 mars 2021 

 
beslutade den 18 mars 2021 (dnr 513-5271-2019) 
 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, om att för-
klara det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som vatten-
skyddsområde.  

 
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkten i Bellö, som 

används som reservvattentäkt, ett tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvan-
titet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte för-
sämras. Vattenskyddsområdet utgör även ett stöd vid samhällsplanering, till-
syn och prövning. 

 
För att tillgodose syftet meddelar Länsstyrelsen, i enlighet med 7 kap 22 § 

miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsom-
rådet. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

 
Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon. 
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäk-

ten och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är Eksjö Energi AB. 
 
Länsstyrelsen beslutar att tillstånd och anmälan enligt föreskrifter i detta 

beslut prövas av den nämnd inom Eksjö kommun som har till uppgift att 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

 
Dispens från förbud i föreskrifter ska sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrel-

sen kan meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
om det är förenligt med föreskriftens syfte.  

 
Länsstyrelsens beslut från 22 januari 1975 om vattenskyddsområde Bellö 

med tillhörande skyddsföreskrifter, och som kungjordes i Jönköpings läns 
allmänna kungörelser nr 4 år 1975, upphör att gälla i och med att föreskrif-
terna i detta beslut träder i kraft. 
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Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränk-
ningar i rätten att förfoga över fastigheter 

1 § - PETROLEUMPRODUKTER 
a) Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera petroleumpro-

dukter. 
 
Undantag för a gäller; 
- hantering av en mängd mindre än 20 liter. 
- petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner. 
- transport av petroleumprodukter. 
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd. 
- vid vägunderhåll. 

 
b) Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd för att hantera mer än 

250 liter petroleumprodukter. 
 

Undantag för b gäller; 
- petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner. 
- transport av petroleumprodukter. 
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd. 
- vid vägunderhåll. 

 

2 § - MILJÖFARLIGA KEMISKA PRODUKTER 
a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för hantering av för 

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsme-
del eller andra miljöfarliga kemiska produkter. 

 
Undantag för a gäller; 
- hantering av mängder mindre än 10 liter. 
- transport av miljöfarliga kemiska produkter. 
- lagring av miljöfarliga kemiska produkter som har sekundärt skydd. 
- vid drift och underhåll av väg 

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, 

användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, 
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. 



3 
 

3 § - MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för miljöfarlig verksam-

het eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 
 
Undantag för a gäller; 
- verksamheter eller åtgärder som redan är anmälda enligt miljöprövningsför-
ordningen (2013:251). 

4 § - FORDONSTVÄTT 
a) Inom primär och sekundär skyddszon är fordonstvätt förbjuden. 
 

Undantag för a gäller; 
- avspolning av traktorer, arbetsmaskiner och liknande. 

5 § - KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 
a) Inom primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel förbju-

den. 
 

b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för att hantera kemiska bekämp-
ningsmedel. 
 
Undantag för a och b gäller; 
- punktsanering av insekter, invasiva arter och liknande  
- transport av kemiska bekämpningsmedel. 

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

 
Miljöfarliga kemiska produkter avser här kemiska produkter klassificerade och 

märkta som miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens anvisningar, exempelvis målar-
färg, impregneringsmedel och lösningsmedel.  

 
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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6 § - AVLOPPSANLÄGGNING 
a) Inom primär skyddszon är inrättande av avloppsanläggning till vilken vatten-

toalett är ansluten förbjudet. 
 

b) Inom primär skyddszon är anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsan-
läggning förbjudet. 

 
Undantag för a och b gäller; 
- avloppsanläggning där bräddning eller utsläpp av orenat eller renat av-

loppsvatten normalt inte kan ske inom primär zon (exempelvis sluten 
tank, pumpbrunn, ledning). 

 
c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för inrättande av av-

loppsanläggning för BDT-vatten (bad, disk och tvätt). 

7 § - JORD OCH BERG 
a) Inom primär skyddszon är materialtäkt förbjuden. 
 
b) Inom sekundär skyddszon är annan materialtäkt än husbehovstäkt förbjuden. 

 
c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs anmälan för markarbeten med 

en sammanhängande volym, per tillfälle, av mer än 150 m³. 
 

Undantag för c gäller; 
- akuta drift- och underhållsarbeten på vägar samt el-, tele-, IT-, VA, fjärrvär-
meledningar och liknande. 
- dikesrensning 

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

 
Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter vars syfte är att på-

verka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller 
mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet. Även kemiska produkter vars 
syfte är att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något 
annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för männi-
skor, djur, egendom eller miljön.  

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.  
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8 § - 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 krävs tillstånd för nyetablering och ändring av 
brunn för uttag av vatten från berg eller jord. 

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om skyltar  

9 § - SKYLTAR 
a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i an-

språk för att sätta upp informationsskyltar som informerar om vattenskydds-
området.  

Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § miljöbalken (MB) ska inte utgöra hinder för den 
hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för 
drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vattenverket.  
 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprö-
vats eller kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, enligt förordning utfär-
dad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare 
krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad, eller kom-
mer att prövas enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg 
(1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning en-
ligt 6 kap. MB ställs. 
  

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

 
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.  

 
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. Markarbeten som innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. MB 
hanteras i särskild ordning. 
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Övergångsbestämmelser 
Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och på-
gående markanvändning börjar gälla först ett år efter att dessa föreskrifter trätt i 
kraft, 2022-04-01. Om dispens från ett förbud har sökts innan förbudet börjar 
gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplikten börjar gälla, får den prö-
vade verksamheten fortgå, anläggningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, 
så länge som dispens eller tillstånd inte nekats. 
 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2021.  
 
 
 

På Länsstyrelsens vägnar 
 
 
 
JOHAN LÖWENADLER DAVIDSSON 
 
 
 
 Henrik Gustafsson 
 Naturavdelningen 
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