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Länsstyrelsen i Skaraborgs län föreksrifter
angående skyddsområde och skydd för Mullsjö kommuns
vattentäkt inom fastigheterna Havstenshult 1:1 m.fl. i
Mullsjö och Habo kommuner beslutade den 12 januari
1996.

Utkom från trycket
den 13 maj 1996

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen och 29
§vattenrättsförordningen, till skydd för grundvattnet inom tillrinningsområdet för
Mullsjö kommuns grundvattentäkt, ett skyddsområde med utsträckning som framgår
av till ärendet hörande karta, daterad 1996-01-12 (bilaga 1). Skyddsområdet är
indelat i brunnsområde (snedstreckat område), inre skyddszon (heldragen linje), yttre
skyddszon (streckad linje) samt skyddszon för blivande reservvattentäkt (streckad-
prickad linje).

Länsstyrelsen meddelar vidare, med giltighet inom skyddsområdet, till detta beslut
fogade skyddsföreskrifter.

Då detta beslut vinner laga kraft upphävs även nu gällande skyddsföreskrifter enligt
Länsstyrelsens beslut den 31 mars 1971 Skaraborgs läns allmänna kungörelse (nr 52
1971) för grundvattentillgång på fastigheten Kämparp 1:2.

Inom skyddsområdet gäller följande

- SKYDDSFÖRESKRIFTER
§ 1
Skyddsområdet skall vara det område som utmärks på bifogad karta daterad 1996-
01-12. Området är indelat i brunnsområde inre och yttre skyddszon samt skyddszon
reservvattentäkt.

§ 2
Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Brunnsöverbyggnader och vattenverk skall vara låsbara.

§ 3
Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

a. Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för
grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja,
impregneringsmedel, lösningsmedel etc.



Inre och yttre skyddszon samt skyddszon reservvattentäkt: För ej förekomma
annat än för fastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära
förbränningsmotorer etc. skall vara så utrustade eller placerade att hela den
lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För
hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska
produkter (1985:486) och lagen om brandfarliga och explosiva varor
(1988:868) samt respektive förordningar.

Ytterligare bestämmelser finns i ”Kungörelse med föreskrifter om skydd mt
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor” (SNFS 1990:5).

Undantag kan medges av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar då anvisningar
om mängd som får hanteras, lagras och användas av respektive ämne, samt
föreskriver om skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

b. Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon: Lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam, urin,
växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får ej förekomma utan
medgivande och efteföljande av eventuella föreskrifter från Länsstyrelsen.
Bekämpningsmedel samt naturgödsel och växtnäringsämnen får ej hanteras
eller användas annat än för hushållsändamål.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Lagring av ensilage,
naturgödsel, avloppsslam, urin, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel,
annat än för hushållsändamål,  får ej förekomma utan medgivande och
efteföljande av eventuella föreskrifter från Länsstyrelsen. Användning av
bekämpningsmedel får endast ske i samråd med Länsstyrelsen. Eventuella
bekämpningsmedel skall tillföras på våren, under tidsperiod med ringa
nederbörd. Bekämpningsmedel med kort nedbrytbarhetstid och låg rörlighet
skall användas.

c. Skogsbruk

Inre skyddszon: Permanenta upplag av bark eller timmer samt hantering och
lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel för ej förekomma.
Bekämpningsmedel för ej användas.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Permanenta upplag av bark
eller timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och
träskyddsmedel för ej förekomma. Bekämpningsmedel för ej användas.
För tillfälliga verksamheter kan Länsstyrelsen ger tillstånd i det enskilda
fallet.

d. Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av
hushållsavfall.



Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten får ej anläggas.
Avloppsledningar skall vara täta och vid konstaterat läckage läggas om eller
renoveras.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Infiltrationsanläggningar
för hushållsspillvatten får ej anläggas utan medgivande från Länsstyrelsen.

e. Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt:  Industriell verksamhet får
ej bedrivas utan Länsstyrelsens tillstånd.

f. Vägar – järnvägar

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får
ej förekomma. Kemisk ogräsbekämpning av banvallar eller annan kemisk
behandling i anslutning till spårområde får ej förekomma.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Upplag och tillverkning av
asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av Länsstyrelsen.
Kemisk ogräsbekämpning av banvallar eller annan kemisk behandling i
anslutning till spårområde får ej förekomma.

g. Täktverksamhet och schaktningsarbeten

Inre skyddsområde: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte
bedrivas till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Infart
till täkt skall så långt möjligt vara avspärrad. På utbrutna täkter skall snarast
återställas ett skyddande vegetationstäcke. Det åligger täktinnehavare att
tillse att deponering av avfall ej bedrivs i täktområdet. Schaktningsarbeten
t.ex. i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av Länsstyrelsen om
det ej är uppenbart att skaderisker för grundvatten ej föreligger. Deponering
av främmande massor får ej utföras.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske
till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger
täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej bedrivas i täktområdet. För
schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

Skyddszon reservvattentäkt: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får
inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det
åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej bedrivas i
täktområdet.

h. Energianläggningar



Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjord-, berg- eller
grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Markvärmeanläggningar får
ej anläggas utan tillstånd från Länsstyrelsen.

i. Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden med undantag för
transporter på järnväg respektive till fastigheter inom skyddsområdet.
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på
telefonnummer 90 000 eller larmnummer som ersatt 90 000.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Inträffade olyckor skall
omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 90 000 eller
larmnummer som ersatt 90 000.

§ 4
Invid vägar som leder in i skyddsområdet eller utefter dess gräns skall finnas skylt
som markerar skyddsområdet, jämför SNV 9126-3/1988.12 ”Utmärkning av
vattentäkt vid väg”. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där
petroleumprodukter, eller andra för grundvattnet skadliga ämnen (se § 3a), förvaras
eller hanteras, skall skylt uppsättas med texten ”Vid spill eller läckage ring
omedelbart brandförsvaret, telefon 0392/14 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden”.
Skyltarna tillhandahålls av kommunen och uppsätts av fastighetsägaren.

§ 5
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att
inträffade händelser somkan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart
anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

§ 6
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen, efter samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

§ 7
Om tillsynen över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade
föreskrifter stadgas i vattenlagen (1983:291).

Denna författning träder i kraft den 15 maj 1996.

Håkan Ridal
Bengt Erik Askerlund


