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 Länsstyrelsen föreskriver följande, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ 
miljöbalken (1998:808), rörande skyddsområde och skyddsföreskrifter 
för den grundvattentillgång på fastigheten Gnosjö Bäckshult 1:3, som 
utnyttjas som reservvattentäkt för vattenförsörjningen av Gnosjö samhäl-
le.  

 
Vattenskyddsområdet skall vara det område som angivits på bifogad 

karta (ritning –02) daterad den 18 december 1998. Området är indelat i 
brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. I de fall där inget anges för 
brunnsområde är bestämmelser under inre skyddszon tillämpliga. 

 
Skyddsföreskrifter 
 
Definitioner: 
 
Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpack-

ning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, 
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaran-
den. 

 
Föreskrifterna gäller för befintlig verksamhet och för tillkommande. 

 
 
 
 

1 § 
 
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Om-

rådet skall vara inhägnat. 
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2 § 
 

a)  Hantering av petroleumprodukter 
 
Inre skyddszon: Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma. 
 
Yttre skyddszon: Hantering av petroleumprodukter får inte förekom-

ma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- 
och byggnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. 
skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid 
läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För hantering skall i 
övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2000:4) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor. 

 
b)  Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier 

 
Inre och yttre skyddszon: Hantering av för grundvattnet skadliga ke-

mikalier får inte förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuel-
la föreskrifter från Miljö- och byggnämnden. Brandbekämpning med 
kemikalier skall om möjligt undvikas och omedelbart rapporteras till 
Miljö- och byggnämnden. För hantering skall i övrigt iakttas vad som 
gäller enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2000:4) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brand-
farliga vätskor. 

 
c) Jordbruk och boskapsskötsel 

 
Inre och yttre skyddszon: Hantering av växtnäringsämnen (som natur-

gödsel, handelsgödsel, avloppsslam m.m.), ensilage och bekämpnings-
medel samt spridning av bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av 
Miljö- och byggnämnden. Spridning av växtnäringsämnen skall ske en-
ligt bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket i 12 kap. miljöbalken 
samt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. 

 
Anm: Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel får bekämpningsmedel inte yrkesmässigt användas 
inom skyddsområde för vattentäkt utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden 
utom vad gäller bekämpning som har karaktär av punktbehandling. 

 
 

d)  Skogsbruk 
 
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer 

samt hantering av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel och trä-
skyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga upplag av timmer kan 
Miljö- och byggnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. Spridning av 
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växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av 
Miljö- och byggnämnden. 

 
Se anm. under c) Jordbruk och boskapsskötsel. 
 
e)  Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt  

hantering av avfall 
 
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och 

kommunalt dagvatten samt avloppsledningar får inte anläggas. Avfall el-
ler förorenade massor får inte mellanlagras eller deponeras och inte hel-
ler andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den natur-
liga grundvattenbildningen. 

 
Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får 

inte anläggas utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden. Deponering av 
hushållsavfall får inte förekomma. 

 
f)  Industriell verksamhet 

 
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras. 
 
Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan till-

stånd av Miljö- och byggnämnden.  
 

Anm: För viss industriell verksamhet krävs dessutom tillstånd enligt miljö-
balken. Tillståndsmyndigheter är i sådana fall Miljödomstolen eller Läns-
styrelsen. 

 
g)  Vägar och järnvägar 

 
Inre och yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus 

eller vägsalt får inte förekomma. Spridning av vägsalt skall ske med 
största aktsamhet.  

 
Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar  får inte ske utan 

tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken 
och dosering av vägen) av Miljö- och byggnämnden. 

 
h) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

 
Inre och yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksam-

het får inte ske. Mindre uttag för husbehov får dock ske efter tillstånd av 
Miljö- och byggnämnden. Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med väg-
byggen får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden. Depone-
ring av främmande massor får inte ske. 

 
i)  Enerianläggningar 
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Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, 

grundvattenvärme) får inte finnas. Värmelager i grundvatten får inte an-
läggas. 

 
Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan till-

stånd av Miljö- och byggnämnden  samt vattentäktsinnehavaren. Värme-
lager i grundvatten med högre temperatur än 20o C får inte anläggas. 

 
3 § 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att 

tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenför-
orening omedelbart anmäls till Räddningstjänsten samt Miljö- och bygg-
nämnden. 

 
Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alar-

mering på telefon nr 112. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från 

skyddsföreskrifterna. 
 
Om tillsyn och efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot 

skyddsföreskrifterna stadgas i miljöbalken. 
 _____ 

 
Denna författning träder i kraft den 1 april 2002. 
 
 
 
BIRGIT FRIGGEBO 
 
    Ulla-Britt Westerberg 


