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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 10 december 2018: 

Om fastställande av vattenskyddsområde med föreskrifter för 

vattentäkten Ragnhilds källa i Varbergs kommun. 

(dnr 513-4781-18) 

 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsom-

råde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheterna 

Grimeton 5:2, 5:17 och Grimeton-Torstorp 2:21 i Varbergs kommun. Skyddsom-

rådet ska ha den omfattning som framgår av karta i bilaga 1. Skyddsområdet är 

indelat i vattentäktszon (inte markerat på kartan), primär skyddszon (rött rutraster) 

och sekundär skyddszon (blått linjeraster). 

 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna 

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet för vattentäkten Ragnhilds 

källa. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vattentäktszon, 

primär skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg ska vägområdet anses 

ligga inom skyddszon med högst skyddsklass. 

 

Skyddsföreskrifterna träder i kraft den 1 april 2019. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken 

gäller detta beslut omedelbart, även om det överklagas. 

 

Länsstyrelsens beslut den 19 januari 2004, dnr. 513-7448-02, samt kungörelsen i 

länets författningssamling, 13 FS 2004:19, om fastställelse av vattenskyddsområde 

och meddelande om skyddsföreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastig-

heten Grimeton 5:17 i Varbergs kommun upphör att gälla när detta besluts 

föreskrifter träder i kraft. 

 

1 § DEFINITIONER AV BEGREPP 

 

Se bilaga 2. 

 

2 § VATTENTÄKTSZON 

 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdets 

brunnar ska ha låsbar överbyggnad. 

 

3 § HANTERING AV FÖR GRUNDVATTEN SKADLIGA ÄMNEN 

 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Det är förbjudet att hantera mer än 

100 liter brandfarliga vätskor eller 

spilloljor utan sekundärt skydd. 

Det är förbjudet att hantera mer än 

250 liter brandfarliga vätskor eller 

spilloljor utan sekundärt skydd. 

Tvätt av motorfordon och maskiner med 

förbränningsmotorer på sådan plats där 

tvättvattnet kan infiltrera marken eller 

nå vattendrag är förbjudet. 

Tvätt av motorfordon och maskiner med 

förbränningsmotorer på sådan plats där 

tvättvattnet kan infiltrera marken eller nå 

vattendrag är förbjudet. 

13 FS 2018:17 

 

Utkom från 

trycket  

den 14 december 

2018. 



Annan hantering än transport av för 

grundvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra miljöfarliga kemiska produkter 

kräver tillstånd av kommunens nämnd 

för miljöfrågor. Tillstånd krävs inte för 

normal mängd kemikalier för en 

bostadsfastighets husbehov. 

Annan hantering än transport av för 

grundvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra miljöfarliga kemiska produkter 

kräver tillstånd av kommunens nämnd 

för miljöfrågor. Tillstånd krävs inte för 

normal mängd kemikalier för en 

bostadsfastighets husbehov. 

Uppställningar av fordon och förvarings-

tankar, stationära förbränningsmotorer 

och liknande utrustningar ska vara 

placerade eller utrustade så att hela den 

lagrade volymen kan tas om hand vid 

läckage och förhindras tränga ner i 

marken eller nå vattendraget. 

Uppställningar av fordon och förvarings-

tankar, stationära förbränningsmotorer 

och liknande utrustningar ska vara 

placerade eller utrustade så att hela den 

lagrade volymen kan tas om hand vid 

läckage och förhindras tränga ner i 

marken eller nå vattendraget. 

 

4 § JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL SAMT 

LIKNANDE VERKSAMETER 

 

a) Bekämpningsmedel 
Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Annan hantering än yrkesmässig tran-

sport av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Annan hantering än yrkesmässig tran-

sport av kemiska bekämpningsmedel får 

inte ske utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 

Föryngring av skog med kemiskt 

behandlat plantmaterial är förbjuden. 

Föryngring av skog med kemiskt 

behandlat plantmaterial är förbjuden. 

 

b) Växtnäringsämnen, djurhållning m.m. 
Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Spridning av handelsgödsel, stallgödsel 

eller andra organiska gödselmedel får 

inte ske utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 

Spridning av handelsgödsel, stallgödsel 

eller andra organiska gödselmedel får inte 

ske utan tillstånd av kommunens nämnd 

för miljöfrågor. 

Lagring av stallgödsel från mer än två 

djurenheter får inte ske utan tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

Spridning av slam från reningsverk eller 

enskild reningsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

enskild reningsanläggning är förbjudet. 

Lagring av ensilage som kan avge 

pressvatten som direkt eller indirekt kan 

infiltrera mark får inte ske utan tillstånd 

av kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Lagring av ensilage som kan avge 

pressvatten som direkt eller indirekt kan 

infiltrera mark får inte ske utan tillstånd 

av kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

5 § INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Nyanläggning för infiltration eller 

utsläpp av spillvatten i mark, diken eller 

vattenområde är förbjuden. 

 

Nyanläggning för infiltration av dag-

vatten härrörande från vägområde eller 

från fler än en fastighet får inte utföras 

utan tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 

Nyanläggning för infiltration av dagvatten 

härrörande från vägområde eller från fler 

än en fastighet får inte utföras utan 

tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 
 

 

 



6 § UPPLAG, DEPONERING OCH VÄGHÅLLNING 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Upplag och deponering av avfall och 

förorenade massor är förbjudet med 

undantag för tillfällig förvaring av avfall 

som produceras inom primär skyddszon 

samt hushålls- och trädgårdskompost 

för enskild fastighet. 

Upplag och deponering av avfall och för-

orenade massor är förbjudet med undan-

tag för tillfällig förvaring av avfall som 

produceras inom primär eller sekundär 

skyddszon samt hushålls- och 

trädgårdskompost för enskild fastighet. 
Upplag överstigande en avverknings-

säsong av bark, flis, spån, timmer och 

liknande, som inte är försedda med tak 

eller annan likvärdig täckning, får inte 

förekomma utan tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Upplag överstigande en avverknings-

säsong av bark, flis, spån, timmer och 

liknande, som inte är försedda med tak 

eller annan likvärdig täckning, får inte 

förekomma utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är 

förbjudet. 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är 

förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från 

trafikerade ytor utanför primär 

skyddszon är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från 

trafikerade ytor utanför primär eller 

sekundär skyddszon är förbjudet. 
Nyanläggning av väg som används för 

genomgående transport, av för yt- eller 

grundvatten farliga ämnen, ska där så 

behövs för vattenskyddet vara försedd 

med skyddsanordning som behövs för 

att säkerställa vattenskyddet. 

Nyanläggning av väg som används för 

genomgående transport, av för yt- eller 

grundvatten farliga ämnen, ska där så 

behövs för vattenskyddet vara försedd 

med skyddsanordning som behövs för att 

säkerställa vattenskyddet. 
Spridning av vägsalt får endast ske före 

prognostiserad halka eller vid faktisk 

halka. 

Spridning av vägsalt får endast ske före 

prognostiserad halka eller vid faktisk 

halka. 
Beläggningsarbete och andra förbätt-

ringsarbeten på väg, annat än med grus, 

får inte ske utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. Mindre lag-

ningsarbeten omfattas dock inte av 

tillståndskravet. 

Beläggningsarbete och andra förbättrings-

arbeten på väg, annat än med grus, får 

inte ske utan anmälan till kommunens 

nämnd för miljöfrågor. Mindre lag-

ningsarbeten omfattas dock inte av 

anmälningskravet. 
 

7 § TÄKTVERKSAMHET OCH SCHAKTNINGSARBETEN 

Primär och sekundär skyddszon 

Materialtäktsverksamhet oavsett mängd och ändamål är förbjuden. 

Schaktningsarbeten till större djup än 2 meter under markytan eller inom större 

areal än 20 m2 får inte ske utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

8 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH BRUNNAR 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Nyanläggning av anläggningar för 

utvinning eller lagring av värme eller 

kyla i yt- eller grundvatten är förbjuden. 

Nyanläggning av anläggning för 

utvinning eller lagring av värme eller kyla 

i yt- eller grundvatten får inte utföras utan 

tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. 
Nyanläggning av markvärmeanläggning 

får inte ske utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 

Nyanläggning av markvärmeanläggning 

får inte ske utan tillstånd av kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 
Nyanläggning för uttag av vatten från 

berg och jord är förbjuden. 

Nyanläggning för uttag av vatten från 

berg och jord får inte göras utan tillstånd 

av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 

 

 



 

9 § MILÖFARLIG VERKSAMHET 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Etablering av anmälnings- eller till-

ståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

som innebär risk för förorening av 

mark, grund- eller ytvatten är förbjuden. 

Etablering av anmälnings- eller tillstånds-

pliktig miljöfarlig verksamhet som inne-

bär risk för förorening av mark, grund- 

eller ytvatten får inte ske utan tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 

10 § ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Vattentäktverksamhetens bedrivande 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är 

nödvändiga för driften av den avsedda vattentäkten inom skyddsområdet. 

 

11 § SKYLTNING 

Där väg passerar gräns till skyddsområdet och utmed vägar som passerar genom 

skyddsområdet ansvarar vattentäktens huvudman för att det sätts upp skyltar som 

utmärker vattenskyddsområdet. 

 

På platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en väg-

korsning omedelbart uppströms uttagspunkten, ska skyltar finnas som upplyser om 

vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga 

ämnen (se 3 §) hanteras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsom-

rådet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman. 

 

12 § ANMÄLNINGSPLIKT 

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet ska genast anmäla spill, 

läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan 

ska göras till räddningstjänsten (tel. 112) och till kommunens nämnd för miljö-

frågor samt till vattentäktens huvudman, Varberg Vatten AB. 

 

13 § DISPENS OCH TILLSTÅND 

Om det finns särskilda skäl får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens 

från föreskrifterna ovan. Dispenser från vattenskyddsföreskrifter meddelas dock av 

länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om dispensfrågan har samband med ett 

ärende som delegationen prövar. Dispens får endast ges om det är förenligt med 

föreskriftens syfte. 

 

Tillstånd eller anmälan som regleras i dessa föreskrifter söks hos kommunens 

nämnd för miljöfrågor. 
 

14 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF 

Länsstyrelsen har delegerat tillsyn över vattenskyddsområden till Varbergs 

kommun. 

 

Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i 

miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av Kommunfullmäktige i 

Varbergs kommun. 

 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § 

miljöbalken. 

 

 

Lena Sommestad 

                                                         Göran Fagerström 

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Bilaga 2 

DEFINITIONER AV BEGREPP 

Arbetsfordon 

Fordon som inte är avsedd att användas enbart för persontransport. 

Avfall 

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med. Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för 

regelbunden sophämtning, är inte att betrakta som avfall enligt dessa föreskrifter. Komposterbart 

hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är inte heller 

att betrakta som avfall enligt föreskrifterna. 

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses här en period från knoppsprickning ett år till nästkommande års 

knoppsprickning. 

Deponering 

Med deponering avses här uppläggning och förvaring på marken under längre tid än ett år. 

Djurenhet 

Djurenhet definieras på samma sätt som i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Fordon 

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, det 

vill säga från område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars för-

oreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med föro-

renade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten för 

frågor som rör förorenad mark. 

Grävning 

Med större grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större yta än för ett 

enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av 

ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele inkluderas inte. 

Hantering 

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behand-

ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, 

saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Invallning 

Med invallning avses en yta under tak eller motsvarande som förhindrar nederbörd från att 

ansamlas, som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan och saknar anslutning till 

avlopp och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen. Invallningen 

ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den 

största cisternens volym + minst 10 % av övriga cisterners totala volym. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller mot-

verka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller skada på egendom. 



Bilaga 2 

Mindre lagningsarbete 

Med mindre lagningsarbete avses sådant arbete som inte riskerar att förorena yt- eller grundvatten. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses alla typer av gödsel från djur såsom fastgödsel, flytgödsel och urin. 

Normal mängd 

Med normal mängd avses en sådan mängd kemikalier som behövs för att kunna leva normalt i ett 

hushåll. 

Schaktning 

Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för anläggningsarbeten. Schaktnings-

arbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av anmälnings-

plikt. 

Sekundärt skydd 

Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slang-

ledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller 

dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som 

är under regelbunden uppsikt. 

Slam från enskild reningsanläggning 

Slam från enskild reningsanläggning omfattar även sådant slam som kommer från mulltoa och 

liknande samt slam som komposterats och hygieniserats. 

Spillvatten 

Med spillvatten avses bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten. 

Tillfällig förvaring 

Med tillfällig förvaring avses en förvaringstid på maximalt tre månader. 

Täktverksamhet 

Med täktverksamhet avses här täkt av, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Upplag 

Med upplag avses här plats på marken för uppläggning och förvaring av förorenade ämnen, avfall, 

förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. 

Uppställning 

Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet längre än två timmar och att for-

donet är obevakat på sådant sätt att utsläpp/läckage etc. kan inträffa utan att omedelbart upptäckas 

och åtgärdas. 

Yrkesmässig 

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet som 

har viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självstän-

dig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att 

något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederböran-

des huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet. 
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