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Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsom-
råde med föreskrifter för Stora Neden-Mäsens ytvattentäkt i 
Varbergs kommun; 
 
beslutade den 5 juni 2007  
 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskydds-
område för Stora Neden-Mäsen ytvattentäkt med intagspump på fastigheten Lia
1:4 i Varbergs kommun och överpumpningsanläggning från Mäsen till Stora
Neden på fastigheten Körshult 1:4 i Varbergs kommun. Skyddsområdet skall
ha den omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1). Skyddsområdet är 
indelat i vattentäktszon (ej markerad), primär skyddszon (svart tunn rastrering), 
sekundär skyddszon (svart fet rastrering) och tertiär skyddszon (resterande are-
al inom svart heldragen linje).  
 
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna
skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet för Stora Neden Mä-
sen vattentäkt. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vat-
tentäktszon, primär, sekundär vattenskyddszon.  
 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2008. 
 
Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte
uppstår för att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan
användas för dricksvattenförsörjning. Vattenskyddet regleras idag bl a genom 
miljöbalken. 
 
I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg skall vägområdet 
anses ligga inom skyddszon med högst skyddsklass. 
 

1 § DEFINITIONER AV BEGREPP  
 

Anvisade leder  
I Sverige Atlas 2004:Vägval finns rekommenderade transportvägar för farligt 
gods som utarbetats av respektive länsstyrelse i samarbete med kommuner, 
näringsliv och räddningstjänst.  

Avfall  
Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbun-
den sophämtning, är ej att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall 
från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej 
heller att betrakta som avfall.  
Avverkningssäsong  
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En avverkningssäsong är tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års 
knoppsprickning.  
Deponering  
Med deponering avses här uppläggning och förvaring av avfall på marken där 
avfall förvaras under längre tid än ett år.  
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 efterbe-
handlingsobjekt, d v s från område, deponi, mark, grundvatten eller sediment 
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional 
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mel-
lan olika platser och får avgöras av den kommunala 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 nyan-
läggande och underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar 
inkluderas ej.  
Hantering  
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd 
som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluföran-
de, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  
Husbehovstäkt  
Med husbehovstäkt avses uttag av material för markinnehavarens husbehov.  
Infiltrationsanläggning  
Med infiltrationsanläggning avses anläggning där avloppsvattnet avleds till 
grundvattenmagasin. Exempel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt 
infiltration och infiltrationsbrunn.  
Kemiskt bekämpningsmedel  
Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland vi-
rus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egen-
dom.   
Materialtäkt  
Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller 
andra jordarter.  
Normalt hushållsbehov  
Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de 
största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.  
Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall ock-
så anses vara hushållshantering.  
 
Schaktning  
Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större an-
läggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av en enskild villa. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande 
omfattas ej av tillståndsplikt.  
Spillvatten  
Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- 
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och klosettvatten.  
Transport av farligt gods  
Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som 
har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och 
annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods 
sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i ADRS och RID-S. Be-
greppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt 
lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i för-
flyttningen.  
Upplag  
Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förva-
ring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd mil-
jöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av 
hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag  
Yrkesmässig  
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En 
verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fast-
ställbart vinstsyfte och är av självständig 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.  
 
2 § ZONINDELNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDET 
 
Vattentäktszonen omfattar området för pumpanläggningarna på uttagsplatsen.  
Primär skyddszon (markerad med svart tunn rastrering på kartbilagan) omfat-
tar sjöar, vattendrag och diken samt en 50 meter bred zon kring dessa ytvatten.  
Sekundär skyddszon (markerad med svart fet rastrering på kartbilagan) omfat-
tar sjöar, vattendrag och diken samt en 100 meter bred zon kring dessa ytvatten. 
Vidare innefattas områden mellan 50 och 100 meter från sjöar, vattendrag och 
diken som ingår i primär skyddszon. 
Tertiär skyddszon omfattar övriga delar av Stora Neden-Mäsens tillrinnings-
område (resterande areal inom svart heldragen linje).  
 
 
3 § VATTENTÄKTSZON 
 
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet för-
bjuden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 § HANTERING AV PETROLEUMPRODUKTER M M  
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5 § HANTERING AV BEKÄMPNINGSMEDEL 
 
 

6 § HANTERING AV VÄXTNÄRINGSÄMNEN M M  
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  
På de markområden där det föreligger 
risk för avrinning till ytvatten är 
spridning av handelsgödsel, stallgöd-
sel, humanurin och slam från renings-
verk eller enskild reningsanläggning 
är förbjuden. Förbudet gäller ej övrig 
mark inom primär skyddszon. 

--- 

Lagring av organiska gödselmedel 
och stallgödsel från mer än 2 djuren-
heter får ej ske utan tillstånd av Miljö- 
och räddningsnämnden.  

Lagring av organiska gödselmedel 
och stallgödsel från mer än 2 djuren-
heter får ej ske utan tillstånd av Mil-
jö- och räddningsnämnden.  

Markberedning i skogsmark är för-
bjuden närmare sjö eller vattendrag än 
10 meter. 

--- 

7 § UPPLAG OCH DEPONIER 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Annan hantering än transport av mer 
än 250 liter petroleumprodukter får ej 
ske utan tillstånd av Miljö- och rädd-
ningsnämnden. 

--- 

Fordonstvätt med avfettningsmedel 
eller därmed liknande produkter är 
förbjuden på platser som saknar avlopp 
till spillvattenledning.  

---. 

Framdrivande av fordon på vattendrag 
eller sjö med bensindrivna tvåtaktsmo-
torer är förbjudet efter år 2009. 

--- 

Trafik med bensin- eller dieseldrivet 
fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på 
sjö får ej ske utan tillstånd av miljö- 
och räddningsnämnden. 

--- 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Annan yrkesmässig hantering än 
transport av kemiska bekämpnings-
medel är förbjuden.  

Annan yrkesmässig hantering än 
transport av kemiska bekämp-
ningsmedel får ej ske utan tillstånd 
av Miljö- och räddningsnämnden. 

Jord- eller vattenslagning av be-
kämpningsmedelsbehandlade plan-
tor är förbjuden.  

--- 
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8 § VÄGHÅLLNING 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Beläggningsarbete, på en yta av 50 
m2 eller mer, får ej ske utan anmälan 
till Miljö- och räddningsnämnden.  

--- 

Nyanläggning av väg är förbjuden 
om inte nödvändiga skyddsåtgärder 
vidtas för att hindra förorening av 
grundvatten.  

Nyanläggning av väg är förbjuden 
om inte nödvändiga skyddsåtgärder 
vidtas för att hindra förorening av 
grundvatten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 § TÄKTER OCH MARKARBETEN 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Upplag överstigande en avverknings-
säsong av bark, flis, spån, timmer 
och liknande, från ytor utanför den 
primära skyddszonen, är förbjudet 
om tät täckning saknas.  

 
Normala upplag av ved eller andra 
träbaserade produkter, för uppvärm-
ning av bostad eller motsvarande, 
omfattas inte av detta krav.  

Upplag överstigande en avverk-
ningssäsong av bark, flis, spån, tim-
mer och liknande, från ytor utanför 
den primära eller sekundära skydds-
zonen, är förbjudet om tät täckning 
saknas. 
Normala upplag av ved eller andra  
träbaserade produkter, för uppvärm-
ning av bostad eller motsvarande, 
omfattas inte av detta krav.  

Upplag och deponering av avfall, 
förorenade massor eller massor med 
okänd miljöstatus är förbjudet. Nor-
mal trädgårds- och hushållskompost 
omfattas inte av detta förbud.  

Upplag och deponering av avfall, 
förorenade massor eller massor med 
okänd miljöstatus är förbjudet. 
Normal trädgårds- och hushålls-
kompost omfattas inte av detta för-
bud. 

Upplag av asfalt och oljegrus är för-
bjudet.  

Upplag av asfalt och oljegrus är för-
bjudet. 

Upplag av vägsalt är förbjudet.  --- 

Upplag av snö med ursprung från 
trafikerade ytor utanför den primära 
skyddszonen är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från 
trafikerade ytor utanför skyddsom-
rådet är förbjudet.  
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10 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH VATTENTÄKTER  
 

 
11 § TRANSPORTER 
 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  
Genomgående transport av farligt 
gods, på ej anvisade leder, är för-
bjuden.  

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 § ÖVRIGT 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Större schaktnings- eller grävnings-
arbeten får ej ske utan anmälan till 
Miljö- och räddningsnämnden.  

---  

Materialtäkt såsom grustäkt är för-
bjudet.  

--- 

Husbehovstäkt får ej ske utan anmä-
lan till Miljö- och räddningsnämn-
den.  

--- 

Återfyllning med massor som medför 
risk för förorening av grund- eller 
ytvatten är förbjuden.  

Återfyllning med massor som medför 
risk för förorening av grund- eller yt-
vatten är förbjuden.  

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Ny anläggning för lagring av och 
utvinning av värmeenergi eller kyla 
från ytvatten får ej ske utan tillstånd 
av Miljö- och räddningsnämnden.  

--- 

Befintlig anläggning för lagring av 
och utvinning av värmeenergi eller 
kyla från ytvatten skall anmälas till 
Miljö- och räddningsnämnden.  

--- 
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13 § SKYLTNING 
 
Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall
finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen ansvarar för att vatten-
skyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd med
väghållaren. 
 
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt
finnas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vat-
tentäktens huvudman men bekostas av verksamhetsutövaren monteras i omedelbar
närhet till påfyllningsstället. 
 
14 § ANMÄLNINGSPLIKT 
 
Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska
göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112, till Miljö- och 

Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

Etablering av sådan miljöfarlig verk-
samhet som innebär risk för förore-
ning av yt- eller grundvatten är för-
bjuden.  

--- 

Hantering av större mängder än för 
normalt hushållsbehov, av för 
grund- eller ytvattnet skadliga äm-
nen såsom impregneringsmedel, lös-
ningsmedel eller andra miljöfarliga 
kemiska produkter får ej ske utan 
tillstånd av Miljö- och räddnings-
nämnden.  

--- 

All hantering som medför att out-
nyttjade eller på annat sätt kasserade 
eller överblivna läkemedel når yt- 
eller grundvatten är förbjuden.  

All hantering som medför att out-
nyttjade eller på annat sätt kassera-
de eller överblivna läkemedel når 
yt- eller grundvatten är förbjuden. 

Veterinärmedicinska preparat får ej 
spridas i vatten eller användas som 
tillsats i foder vid odling av fisk el-
ler skaldjur utan tillstånd av Miljö- 
och räddningsnämnden.  

Veterinärmedicinska preparat får ej 
spridas i vatten eller användas som 
tillsats i foder vid odling av fisk el-
ler skaldjur utan tillstånd av Miljö- 
och räddningsnämnden. 

Kalkning av vattendrag, sjö eller 
våtmark får ej ske utan anmälan till 
Miljö- och räddningsnämnden. 

Kalkning av vattendrag, sjö eller 
våtmark får ej ske utan anmälan till 
Miljö- och räddningsnämnden. 

Annan kemisk behandling av sjö el-
ler vattendrag än kalkning är förbju-
den. 

Annan kemisk behandling av sjö el-
ler vattendrag än kalkning är för-
bjuden. 
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hälsoskyddskontoret samt till Gatuförvaltningen. 
 
15 § DISPENS 
 
Om det finns särskilda skäl får Miljö- och räddningsnämnden meddela dispens från 
dessa föreskrifter. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte. 
 
16 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF 
 
Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i
miljöbalken m.fl. författningar. 
 
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken
m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Varbergs
kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.  
 
 
 
 
 
Börje Andersson 
 Arne Joelsson 


