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rad i beslut 3 oktober 2018 (dnr 513-2104-2018) 
 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbal-
ken om vattenskyddsområde för Vättern för den del som ligger i Jönkö-
pings län. Skyddszonsindelningen inom vattenskyddsområdet beskrivs 
närmre i bilaga 1. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad 
karta, bilaga 2. 

 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan an-
givna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2014. Föreskrifterna ska enligt 7 
kap. 22 § miljöbalken gälla omedelbart även om de överklagas. För mark 
tillkommande i beslut 3 oktober 2018 träder föreskrifterna i kraft 1 no-
vember 2018 med övergångsbestämmelser om att föreskrifter för på-
gående verksamhet gäller först 1 november 2020. 
 

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken 

1 § Definitioner 
Se under respektive paragraf. 

2 § Avloppsvatten 
Anläggningar för avloppsvatten som inte är försedda med larm för bräddning 
där larmet är vidarekopplat till larmcentral är förbjudna. 

 
Undantaget från krav på larmanordning är anläggningar dimensionerade för 
färre än 50 personekvivalenter. 
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3 § Skogsbruk 
Permanenta upplag större än 1000 m3 av travat timmer, virke, grot, bark, flis, 
spån eller liknande är förbjudna.  

 
Tillfälliga upplag större än 1000 m3 av travat timmer, virke, grot, bark, flis, 
spån eller liknande kräver tillstånd.  
 
Undantaget från förbud enligt första stycket är upplag som är invallade och där 
lakvatten omhändertas. Dessa kräver istället tillstånd.  
 
Rotslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel är förbjuden. 

4 § Bekämpningsmedel 
Yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel kräver till-
stånd. 

5 § Vattenbruk 
Anläggningar för yrkesmässig odling eller yrkesmässig övervintring och lagring 
av fisk eller skaldjur kräver tillstånd. 
 

Avloppsvatten i dessa föreskrifter avser spillvatten eller annan flytande oren-
lighet. Vatten som använts för kylning, dagvatten och vatten som avleds från 
begravningsplats är inte avloppsvatten enligt dessa föreskrifter. 
 
Med anläggning för avloppsvatten avses avloppsnät, pumpstationer, av-
loppsreningsverk och utloppsledning.  
 
Att släppa ut en blandning av dagvatten och orenat spillvatten (avloppsvat-
ten) till närmaste sjö eller vattendrag kallas att brädda (bräddning). I kombi-
nerade system för transport av både spillvatten och dagvatten i samma led-
ning kan det vid kraftiga regn samlas så mycket vatten att man tvingas 
brädda blandningen av dag- och spillvatten orenad till närmaste sjö eller vat-
tendrag för att undvika källaröversvämningar.  

 

Med permanenta upplag avses upplag som ligger längre än en avverknings-
säsong.  
 
Med travat mått avses den totala volymen, dvs. längden x bredden x höjden, 
på upplaget. För beräkning av volymen skall yttermåtten användas.  
 
Med tillfälliga upplag avses upplag som ej ligger längre än en avverknings-
säsong.  
 
Med rotslagning  avses tillfällig sättning av plantor i samma grop i väntan på 
plantering. 
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6 § Vägunderhåll 
Upplag av asfalt och bitumenprodukter samt anläggningar för tillverkning av 
asfalt och bitumenprodukter är förbjudna. 
 
Upplag direkt på mark av kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är för-
bjudna. 
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är för-
bjudna. 
 

7 § Uppställning av transportbehållare 
Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller andra trans-
portbehållare som rymmer mer än 250 liter och som innehåller petroleumpro-
dukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga ämnen är förbju-
det. 

8 § Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 
Husbehovstäkter och andra schaktningsarbeten kräver tillstånd.  
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll samt underhåll 
av invallningsvallar och täckdikningssystem eller liknande, samt inom detaljpla-
nelagda områden kräver inte tillstånd enligt första stycket.  
 

9 § Allmänna bestämmelser 
a) Tillsyn 

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av länsstyrelsen i respektive län om inte 
tillsynen delegerats till kommunen. 
 

b) Tillstånd 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillstånds-
prövats eller kräver tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken eller föreskrifter 
som har meddelats med stöd av miljöbalken. 

Med övervintring avses vattenbruk under den tid på året då vattentempera-
turen är lägre än +4º C eller när utfodringen under vinterhalvåret (november 
till april) uppgår till högst 0,7 % av fiskens vikt per vecka. 
 

Med upplag avses uppläggning av material på ett avgränsat område. 
 

Med uppställning av transportbehållare avses parkering med en varaktighet 
av över 2 timmar och att behållaren har lämnats obevakad. 
 

Med schaktningsarbeten avses här sänkning av markytan för anläggning 
som är större än grundläggning av enskild villa. 
 
Med husbehovstäkt avses all brytning av jord, berg och torv på en fastighet 
och då materialet används inom fastigheten. Definitionen är inte kopplad till 
en volym.  
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I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan prövas av den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i berörd kommun. 
 

c) Dispens 
Länsstyrelsen får ge dispens från dessa föreskrifter efter att ha hört övriga be-
rörda länsstyrelser, berörda kommunala myndigheter och berörd huvudman 
för vattentäkten. En dispens får förenas med de villkor som behövs. 
 

d) Övergångsbestämmelser 
Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats innan dessa föreskrifter 
har trätt i kraft. 
 
Den som bedriver en verksamhet som blir tillståndspliktig genom dessa före-
skrifter ska ansöka om tillstånd inom två år från den dag föreskrifterna har 
trätt i kraft. 
 
Den som bedriver en verksamhet som blir förbjuden genom dessa föreskrifter 
ska avveckla verksamheten inom två år från den dag föreskrifterna har trätt i 
kraft, om inte verksamhetsutövaren inom denna tid vidtar åtgärder för att 
skydda ytvattnet och ansöker om tillstånd.  
 

e) Överträdelse 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff för överträdelse av dessa 
föreskrifter. 
 

f) Beredskap 
Beredskapsplaner för dricksvattenförsörjning bör upprättas eller revideras 
inom två år från den dag dessa föreskrifter har trätt i kraft. 
 

g) Skyltning 
En huvudman för en vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar om vat-
tenskyddsområdet finns uppsatta på väl synliga platser. Annans mark får tas i 
anspråk för detta. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från 
Naturvårdsverket.  
 
Där petroleumprodukter eller andra ämnen som är skadliga för vattnet lagras, 
ska skyltar sättas upp som erinrar om vattenskyddsområdet. 
 

h) Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska 
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om till-
budet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefon-
nummer 112. 

_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2014 respektive 1 nov. 2018 

 
 
 Anneli Wirtén   Sima Abdollahi 
 Länsråd    Vattenhandläggare
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Bilaga 1 

VATTENSKYDDSZON 
Vattenskyddsområdet för vattentäkt Vättern är uppdelad enligt de kriterier som 
beskrivs nedan. Vattenskyddsområdet består av en skyddszon som i sin utform-
ning motsvarar en sekundär skyddszon (NFS 2003:16 Naturvårdsverkets all-
männa råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 § miljöbalken), Na-
turvårdsverkets handbok (2003:6) om vattenskyddsområde). 

SKYDDSZONEN OMFATTAR: 
 

• Vattenintag 
• Vätterns sjöyta upptill 50 meter norr om Stora respektive Lilla Hammar-

broarna, samt södra delen av Bottensjön. 
• Öar med en area <50 hektar. 
• 50 meter zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd på fast-

landet inklusive Visingsö, Stora Aspön, Lilla Aspön, Stora Röknen, Lilla 
Röknen och västra delen av Öna mellan Stora och Lilla hammarbroarna.  

• Vattenytan och 50 meter bred zon på fastlandet på vardera sidan om vat-
tendrag som mynnar i Vättern med en rinn- och strömningstid vid hög-
vattenflöde upptill 24 timmar till närmaste vattenintag. Zonen på vardera 
sidan utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vatten-
föring. 

 
Med vattenintag avses anordning för inledande av ytvatten till vattenverk. Bero-
ende på läget kan intaget kallas för djupintag, ytintag eller strandintag. 
 
I Vättern finns 6 öar med yta >150 ha: 

• Visingsö 
• Öna 
• Stor Röknen 
• Lilla Röknen 
• Stora Aspön 
• Lilla Aspön 

 
För dessa öar gäller att 50 meter strandzon ingår i det föreslagna skyddsområdet, 
förutom på Öna där endast västra strandområdet mellan Stora och Lilla Hammar-
broarna omfattas av skyddsområdet. 
 
Alla övriga öar i Vättern har en yta <50 hektar och räknas in i Vätterns sjöyta och 
ingår i helhet i vattenskyddsområdet. Undantaget är Mällboön i Karlsborgs kom-
mun som räknas till fastlandet då den har fast landförbindelse.  
 
Skyddszonen på land, dvs en 50 meter zon längs Vätterns strand samt en 50 me-
ter bred zon, längs vattendragen, motsvaras av 50 meter i planet, dvs kartmåttet. 
 
Med vattendrag avses de vattendrag som finns redovisade på Lantmäteriets ter-
rängkarta i skala 1:50 000 och som mynnar i Vättern. 
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