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Länsstyrelsens beslut om och föreskrifter för 
miljöriskområdet Kniphammaren i Jönköpings 
kommun; 

  

Utkom från trycket  
den 12 januari 2012 

 
beslutade den 10 januari 2012 (dnr 571-4555-2009) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 10 kap. 10 § miljöbalken (1998:808) i dess 
lydelse från före den 1 augusti 2007 förklarat området Kniphammaren, som 
det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen 
utmärks i fält, som miljöriskområde. Miljöriskområdet berör fastigheterna 
Kniphammaren 1:2, Kniphammaren 1:3 och Stora Spånhult 1:5 och mark-
samfälligheten Odensjö s:4 i Jönköpings kommun. 

 

För miljöriskområdet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 10 kap. 12 § 
miljöbalken i dess lydelse från före den 1 augusti 2007 om följande före-
skrifter inskränkningar i markanvändningen eller om att vissa åtgärder som 
fastighetsägaren eller någon annan vill vidta ska vara förenade med villkor 
eller ska föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten. 

 
A. Inom den primära zonen är det förbjudet att: 
1. förvara upplag av avfall, förorenade massor eller andra massor 
2. infiltrera eller släppa ut avloppsvatten (spillvatten, dagvatten eller 

kylvatten) i mark, dike eller annat vattenområde 
3. bedriva täktverksamhet 
4. bedriva markarbeten i form av sprängning, schaktning, pålning, 

spontning, borrning eller liknande markarbeten 
5. etablera byggnader 
6. etablera markförlagda rör, ledningar eller kablar eller andra anlägg-

ningar med grundkonstruktion i mark 
7. etablera anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur 

mark, berg eller grundvatten 
8. göra uttag av grundvatten från jord och/eller berg 
9. bevattna eller vattenbegjuta marken 
10. framföra fordon 
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B. Inom den sekundära zonen är det förbjudet att: 
1. förvara upplag av avfall, förorenade massor eller andra massor 
2. bedriva täktverksamhet 
3. göra uttag av grundvatten från jord och/eller berg 
4. bevattna eller vattenbegjuta marken 
 
C. Inom den sekundära zonen är det förbjudet att utan föregående an-

mälan: 
1. infiltrera eller släppa ut avloppsvatten (spillvatten, dagvatten eller 

kylvatten) i mark, dike eller annat vattenområde 
2. bedriva markarbeten i form av sprängning, schaktning, pålning, 

spontning, borrning eller liknande markarbeten 
3. etablera byggnader 
4. etablera markförlagda rör, ledningar eller kablar eller andra anlägg-

ningar med grundkonstruktion i mark 
5. etablera anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur 

mark, berg eller grundvatten 
6. vidta annat underhåll av väg än normal halkbekämpning 
 
D. Inom både den primära och den sekundära zonen är det förbjudet att 

utan föregående anmälan: 
1. bedriva skogsbruk i någon form, såsom röjningsarbeten, plantering, 

gallring och avverkning (anmälan krävs dock inte för avverkning av 
enstaka träd eller sådan röjning inom den primära zonen som 
behövs för att säkerställa tätskiktets funktion) 

2. vidta underhåll av elledningar (gällande akuta oplanerade lednings- 
åtgärder ska anmälan ske senast nästkommande arbetsdag) 

 
E. Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 

utförs och att följande åtgärder vidtas inom området: 
1. utmärkning och skyltning av miljöriskområdet 
2. utförande av åtgärder för att uppnå syftet med miljöriskområdet, 

bland annat röjningar och gallringar 
 
F. Från föreskrifterna undantas följande åtgärder: 
1. åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med miljöriskområdet 

som exempelvis lagning av deponitäcket och röjning av 
deponiområdet 

2. åtgärder för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i 
förväg godkänts av Länsstyrelsen som exempelvis kontrollprogram 
för miljöriskområdet. 

 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 
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_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2012. 
 
 

MINOO AKHTARZAND 
 Henrik Svensson 


