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beslutade den 17 oktober 1994.

Länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län föreskriver följande med stöd av 19 kap. 2
och 3 § vattenlagen (1983:291) att gälla för Växjö kommuns ytvattentäkt för Lammhults
samhälle i sjön Stora Värmen, Sävsjö och Växjö kommuner.
Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta.

LAGAR M.M. SOM SKYDDAR VATTENTÄKTER

§ 1

Vattenlagen 19 kap. 1 § föreskriver en allmän aktsamhet: ”Om en yt- eller grundvattentillgång
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller utföra sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången
skyldiga att vidta de anordningar, tåla de begränsningar av verksamheten, och iaktta de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.”

                                                
1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532
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Naturvårdslagen (1964:822)
Miljöskyddslagen (1969:387)
Naturvårdsförordningen (1976:484)
Lag om förbud mot dumpning av avfall i vatten (1971:1154)
Renhållningslagen (1979:596)
Lag om transport av farligt gods (1982:821)
Hälsoskyddslagen (1982:1080)
Hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Vattenrättsförordningen (1983:788)
Lagen om kemiska produkter (1985:426)
Förordning om kemiska produkter (1985:835)
Förordning om bekämpningsmedel (1985:836)
Räddningstjänstlagen (1986:1102)
Plan och bygglagen (1987:10)
Lag om hushållning med naturresurser m.m. (1987:12)
Kungörelse om spridning av bekämpningsmedel (SNFS 1984:2, PK19)
Föreksrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS
1990:5, MS:25)

SKYDDSOMRÅDETS UTBREDNING

§ 2

Vattenskyddsområde är det område som innesluts med begränsningslinje enligt bifogad karta.

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR YTVATTENTÄKT

§ 3 a

För upplaga av ämnen som kan skada vattentäkten erfordras tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Som exempel på sådana ämnen kan nämnas
petroleum-, olje- och tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, bekämpningsmedel, vägsalt samt
industriella råvaror, produkter och avfallsämnen.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så
att minst hälften av den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym, vid
läckage kan kvarhållas och fö rhindras att tränga ned i marken.

§ 3 b

Gödseltäder och ensilageanläggningar skall placeras och utformas så att utsläpp och
infiltration inte sker. Samråd skall ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun
innan utförande.

§ 3 c

Naturgödsel och andra gödningsämnen, vägsalt och dammbindningsmedel får användas
endast i den omfattning som normalt erfordras för nyttjande av fastigheter och för sedvanligt
underhåll av vägar och järnvägar.

§ 3 d



W:\Nya Internet\fs\fs 1994\06FS199422.doc

Skadedjurs- och växtbekämpningsmedel får användas endast i den omfattning som normalt
erfordras, dock inte närmare sjöstrand eller vattendrag än 50 m.

§ 3 e

Sjökalkning skall, innan den utförs, anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd
kommun. Kalkningsverksamheten skall tillgodose dricksvattenintresset.

§ 3 f

Anläggningar för utvinning av värme ur ytvatten får anordnas endast efter tillstånd av miljö-
och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Anläggningen skall avse värmeförsörjning av en-
eller tvåfamiljsfastigheter. Som köldbärare i slangsystem får ej användas vätskor som kan
skada vattnet vid utläckage.

§ 3 g

Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten får inte anläggas närmare än 50 m från
sjöstrand eller vattendrag.

§ 3 h

Schaktnings- och dikningsarbeten, rensning av vattendrag, öppnande av jordtäkt får utföras
först efter tillstånd från berörd länsstyrelse. Detta avser såväl nyanläggning som
underhållsarbete.

§ 3 i

Nyanlagda diken skall infiltreras ut på marken minst 50 m från sjöstrand eller vattendrag.

§ 3 j

Tävlingar med motorbåt får ej anordnas.

§ 3 k

Skyddsområdet skall markeras med skyltar där vägar och järnvägar passerar områdets gräns.
De skall utformas i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket.

§ 3 l

Fastighetsägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall tillse att inträffade
händelser, som kan medföra fisk för ytvattenförorening, omedelbart anmäls till
räddningstjänsten i berörd kommun som underrättar huvudmannen.

§ 4

Om särskilda skäl föreligger kan berörd länsstyrelse medge undantag från
skyddsområdesbestämmelserna.
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§ 5

Över miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut får besvär anföras hos berörd länsstyrelse enligt
19 kap 6 § vattenlagen. Besvärsskrivelsen lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i
berörd kommun som sänder den vidare till vederbörande länsstyrelse.

§ 6

Den som bryter mot dessa skyddsföreskrifter, kan straffas enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Denna författning träder i kraft den 1 december 1994.

GÖSTA GUNNARSSON ULF LETTEVALL

Ulla-Britt Westerberg Carl-Philip Jönsson


