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Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken 
(1998:808) det område som anges på bifogad karta som vattenskydds-
område till skydd för den grundvattentillgång i Marieholm, Gnosjö 
kommun, som utnyttjas för vattenförsörjningen av Marieholms tätort. 
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (vit zon utan linjer), primär 
skyddszon (zon med vertikala linjer) och sekundär skyddszon (zon med 
horisontella linjer). 
 

Ikraftträdande 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2011 och gäller omedel-
bart även om detta beslut överklagas. 

 
Syftet med vattenskyddsområdet 

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten vid Ma-
rieholm ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett 
långsiktigt perspektiv. 

 
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Länsstyrel-

sen med stöd av 7 kap. 22  § miljöbalken att nedan angivna skyddsföre-
skrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

 

Skyddsföreskrifter 

Avgränsning 

1 § Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som utvisas 
på den bifogade kartan. Vattenskyddsområdet är indelat i en vattentäkts-



2 

 

zon samt primär och sekundär skyddszon. De föreskrifter som anges för 
den primära skyddszonen gäller också inom vattentäktszonen. 

 
Definitioner 

2 § Med hantering avses i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhänderta-
gande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och 
därmed jämförliga förfaranden. 

 
3 § Med kommunen avses i dessa föreskrifter den kommunala nämnd 

som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. 
 
Vattentäktszonen 

4 § Vattentäktens huvudman ska tillse att vattentäktszonen är inhäg-
nad. 

 
5 § Inom vattentäktszonen är det förbjudet att bedriva annat än vatten-

täktsverksamhet. 
 
Avloppsvatten och avfall 

6 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att anordna infiltra-
tionsanläggningar för spillvatten och annat avloppsvatten. 

 
7 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen 

för att använda befintliga infiltrationsanläggningar för spillvatten och 
annat avloppsvatten. 

 
8 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen 

för att anordna infiltrationsanläggningar för spillvatten och annat av-
loppsvatten. 

 
9 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet 

med upplag, deponering och nedgrävning av avfall. Trädgårdsavfall, 
rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är 
undantaget från förbudet. 

 
10 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen 

för att lägga upp snö från trafikerade ytor utanför den primära skyddszo-
nen. 

 
11 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommu-

nen för att lägga upp snö från trafikerade ytor utanför den sekundära 
skyddszonen. 
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Bekämpningsmedel 

12 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera ke-
miska bekämpningsmedel. 

 
13 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommu-

nen för att hantera kemiska bekämpningsmedel. 
 
Energianläggningar 

14 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hålla eller an-
lägga anläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grund-
vatten, samt anläggningar för lagring av värme i mark eller grundvatten. 

 
15 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommu-

nen 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. 

 
Fordonstvätt 

16 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det till-
stånd av kommunen för att tvätta fordon. 

 
Miljöfarlig verksamhet 

17 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att etablera sådan 
miljöfarlig verksamhet som skulle kunna innebära risk för förorening av 
yt- eller grundvatten. 

 
18 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommu-

nen för att etablera en sådan miljöfarlig verksamhet som skulle kunna 
innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten och som inte prövas 
på annat sätt enligt miljöbalken. 

 
Markarbeten 

19 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det till-
stånd av länsstyrelsen för att utföra större schaktningsarbeten. Undantag 
från tillståndsplikten gäller för akuta drift- och underhållsarbeten vid 
strömavbrott på befintliga kraftledningar. 

 
20 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbju-

det att bedriva sand-, grus-, och bergtäkt. 
 
Näringsämnen 

21 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det till-
stånd av kommunen för att yrkesmässigt hantera växtnäringsmedel. 
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Petroleumprodukter 

22 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera petro-
leumprodukter. Drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar, 
petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter 
samt drivmedel för drift av vattentäkten vid tillfälliga strömavbrott om-
fattas dock inte av förbudet i denna föreskrift 

 
23 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommu-

nen för att hantera petroleumprodukter. Drivmedel i fordons och arbets-
maskiners bränsletankar, petroleumprodukter för att försörja bostads- 
och jordbruksfastigheter samt drivmedel för drift av vattentäkten vid till-
fälliga strömavbrott omfattas dock inte av förbudet i denna föreskrift. 
Tillstånd enligt denna föreskrift krävs inte för sådan hantering av petro-
leumprodukter som prövas på annat sätt enligt miljöbalken. 

 
24 § Inom den primära skyddszonen ska förvaringstankar som rymmer 

mer än tio liter petroleumprodukter vara utrustade eller placerade så att 
hela den lagrade volymen med säkerhet kan förhindras tränga ner i mar-
ken om ett läckage skulle ske. 

 
25 § Inom den sekundära skyddszonen ska förvaringstankar som rym-

mer mer än tjugo liter petroleumprodukter vara utrustade eller placerade 
så att hela den lagrade volymen med säkerhet kan förhindras tränga ner i 
marken om ett läckage skulle ske. 

 
26 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att ställa upp ett 

arbetsfordon eller en maskin som drivs med flytande bränsle om inte ar-
betsfordonet eller maskinen förses med uppsamlingskärl för spill under 
motor och bränslebehållare. Kärlen ska rymma hela den vid arbetsfordo-
net eller maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffa-
de att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. 

 
Skogsbruk 

27 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är permanenta 
upplag av bark, timmer eller flis förbjudna. 

 
28 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen 

för tillfälliga upplag av bark, timmer eller flis. 
 
Väghållning m.m. 

29 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbju-
det att anordna eller hålla upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt. 

 
30 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen 

för att använda oljegrus eller sprida halkbekämpningsmedel eller damm-
bindande medel. 
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31 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen 

för att anlägga en ny gata, väg eller parkeringsplats. 
Skyltar 

32 § Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans 
mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsom-
rådet. 

 
Övergångsbestämmelser 

33 § Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verk-
samheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla först 
två år efter att dessa skyddsföreskrifter 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 verksamhe-
ten fortgå, anläggningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, så 
länge som dispens eller tillstånd inte nekats. 
 
 

_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2011 
 

MONICA FLODSTRÖM 
 Martin Wiss 
 


