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Utkom från trycket  
den 16 maj 2005 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om 
vattenskyddsområde och föreskrifter för 
ytvattentäkten Tisaren, Askersunds kommun 
och Hallsbergs kommun; 

beslutade den 22 april 2005 
(dnr 513-09116-1998) 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 § första stycket vattenlagen 
(1983:291) att sjön Tisaren med intilliggande område i Askersunds kommun 
och Hallsbergs kommun skall vara ett vattenskyddsområde i enlighet med vad 
som markeras på bifogad karta. Vattenskyddsområdet är indelat i 
vattentäktszon samt primär skyddszon och sekundär skyddszon. 
 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 kap 2 § andra stycket och 19 kap  
3 § vattenlagen samt 29 § vattenrättsförordningen (1983:788) att nedan 
angivna föreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.  
 
Beslutet gäller i enlighet med 19 kap 6 § vattenlagen omedelbart även om det 
överklagas. 
 
SKYDDSFÖRESKRIFTER  
 
1 § Skydd av vattentäkten 
Vattentäktszon: Området skall skyddas mot obehöriga.  
 
All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva vattentäktsverk-
samhet är förbjuden. 



18FS 2005:33 
 
 
 

 
2 

 
 

ISSN 0347-1713 

2 § Petroleumprodukter och kemikalier  
Primär skyddszon: Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter är för-
bjuden, annat än i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av 
bostadsfastighet och för bostadsfastighets befintliga uppvärmning med eld-
ningsolja samt vid drift av fordon och arbetsmaskiner. 
 
Hantering av kemikalier är förbjuden annat än i den omfattning som erfordras 
för normalt nyttjande av bostadsfastighet. 
 
Sekundär skyddszon: Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter är 
förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för 
miljöfrågor, annat än i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av 
bostadsfastighet och för bostadsfastighets befintliga uppvärmning med 
eldningsolja samt vid drift av fordon och arbetsmaskiner. 
 
Hantering av kemikalier är förbjuden utan tillstånd från den kommunala 
nämnden som ansvarar för miljöfrågor annat än i den omfattning som erfordras 
för normalt nyttjande av bostadsfastighet. 
 
3 § Växtnäringsämnen och bekämpningsmedel 
Primär skyddszon: Hantering av växtnäringsämnen (naturgödsel, handels-
gödsel, avloppsslam mm) är förbjuden, annat än i den omfattning som 
erfordras för normalt nyttjande av bostadsfastighet. 
 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden, annat än i den 
omfattning som erfordras för normalt nyttjande av bostadsfastighet. 
 
Sekundär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden 
utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor, 
annat än i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av 
bostadsfastighet. 
 
4 § Skogsbruk 
Primär skyddszon: Permanenta upplag av bark, timmer, flis eller likvärdiga 
produkter är förbjuden. Tillfälliga upplag av bark, timmer, flis eller likvärdiga 
produkter är förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden som 
ansvarar för miljöfrågor.  
 
Föryngringsavverkning är förbjuden, annat än enligt blädning. 
 
Sekundär skyddszon: Föryngringsavverkning närmare än 30 m från sjö och 
vattendrag är förbjuden, annat än enligt blädning.  
 
5 § Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten  
Primär skyddszon: Etablering av utsläpp av toalettavloppsvatten är förbjuden. 
Etablering av utsläpp av BDT-avloppsvatten är förbjuden utan tillstånd från 
den kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor. 
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Etablering av dagvattenavledning som kan förorena yt- och grundvatten är 
förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för 
miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon: Etablering av utsläpp av BDT-avloppsvatten är förbjuden 
utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor. 
 
6 § Miljöfarlig verksamhet 
Primär skyddszon: Etablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för 
förorening av yt- eller grundvattnet är förbjuden.  
 
Sekundär skyddszon: Etablering av miljöfarlig verksamhet som annars är  
anmälningspliktig och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet 
är förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för 
miljöfrågor. 
 
7 § Väghållning 
Primär skyddszon: Tillverkning av asfalt och oljegrus samt uppläggning av 
asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden.  
 
Deponering av snö (snötipp) från trafikerade ytor är förbjuden. 
 
Etablering av vägar är förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden 
som ansvarar för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon: Tillverkning av asfalt och oljegrus samt uppläggning av 
asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden utan tillstånd från den kommunala 
nämnden som ansvarar för miljöfrågor. 
 
Etablering av vägar är förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden 
som ansvarar för miljöfrågor. 
 
8 § Täktverksamhet och schaktningsarbeten 
Primär skyddszon: Materialtäkt (grus-, berg- och torvtäkt) är förbjuden. 
  
Schaktningsarbeten (t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande) är 
förbjuden utan anmälan till den kommunala nämnden som ansvarar för 
miljöfrågor. Schaktningsarbeten djupare än 3 meter över högsta naturliga 
grundvattennivån är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon: Materialtäkt (grus-, berg- och torvtäkt) är förbjuden utan 
tillstånd från den kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor. 
 
Schaktningsarbeten (t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande) 
djupare än 1 meter över högsta naturliga grundvattennivån är förbjuden.  
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9 § Energianläggningar 
Primär skyddszon och Sekundär skyddszon: Etablering av anläggningar för 
utvinning av energi ur mark eller vatten är förbjuden utan tillstånd från den 
kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor. 
 
10 § Uppställning av arbetsfordon 
Primär skyddszon: Uppställning av arbetsfordon annat än tillfälligt i samband 
med yrkesmässig hantering är förbjuden.  
 
11 § Avfall 
Primär skyddszon och Sekundär skyddszon: Förvaring av avfall är förbjuden, 
annat än i den omfattning som erfordras vid normalt nyttjande av 
bostadsfastighet. 
 
12 § Vattenverksamhet 
Vattentäktzon, Primär skyddszon och Sekundär skyddszon: Pålning, fyllning, 
muddring (grävning och sprängning) och rensning är förbjuden. 
 
13 § Alarmering, tillträdesförbud och transport av farligt gods 
Det åligger ägare och nyttjanderättshavare av fastighet inom vattenskydds-
området att omedelbart anmäla till den kommunala räddningstjänsten (alar-
mering tfn 112) sådana händelser som kan medföra risk för vattenförorening. 
 
Vattentäktszon: Tillträde till vattentäktzon är, med undantag vad som anges i § 
16 och § 17, förbjudet. 
 
Primär skyddszon: Petroleumdriven båt- och motorfordonstrafik på vatten-
område är förbjuden, annat än för fastighetsägares transport till eller från egen 
båtplats under förutsättning att fordonets bränsletank inte överstiger 25 liter. 
 
Transport av farligt gods annat än i den omfattning som erfordras för normalt 
nyttjande av bostadsfastighet är förbjuden utan tillstånd från den kommunala 
nämnden som ansvarar för miljöfrågor 
 
14 § Gator och vägar som passerar över gränsen till vattenskyddsområdet samt 
i övrigt där vattenskyddsområdets zongränser bedöms behöva markeras ska 
vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets Rekommendation 1999: 
”Utmärkning av vattenskyddsområde”. Annans mark får tas i anspråk för detta. 
 
15 § Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge dispens från förbud 
i skyddsföreskrifterna efter hörande av den kommunala nämnden som ansvarar 
för miljöfrågor och vattenverkets huvudman. 
 
16 § Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter 
som är nödvändiga för vattentäktsverksamheten.  
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17 § Tillsynsmyndigheten får utföra de undersökningar som erfordras för 
kontroll av efterlevnaden av föreskrifterna. 
 
Dessa föreskrifter träder ikraft den 20 maj 2005. 
 
 
 
Sören Gunnarsson 
landshövding Ingvar Lundqvist 
 miljöhandläggare 
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