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Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter
m.m. om skydd för grundvattentillgångar i
Smålandsstenar, Gislaveds kommun1;

beslutade den 29 juni 1993

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vat-
tenlagen (1983:291) rörande skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
de grundvattentillgångar på fastigheterna Åtterås x:x (huvudvattentäkt) 
och Vickelsberg Västra x:xx (reservvattentäkt) i Smålandsstenar, Gisla-
veds kommun, som utnyttjas för vattenförsörjningen av 
Smålandsstenars och Skeppshults samhällen.

§ 1
Skyddsområdet skall vara det område som utmärks på bifogad karta (rit-
ning 92601-4) upprättad den 10 augusti 1992 och reviderad den 25 au-
gusti 1992. Området är indelat i brunnsområden samt inre och yttre
skyddszoner.

§ 2
Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områ-
dena skall vara inhägnade.

§ 3
Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller
andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och trans-
formatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc.

Inre skyddszon:  Hantering, lagring och användning av petroleumpro-
dukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och
transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte     fö-
rekomma. Petroleumprodukter får dock hanteras, lagras och användas
för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära för-
bränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så, att hela den

1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532
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lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om ke-
miska produkter (SFS 1985:426) samt de särskilda bestämmelser om
hantering av brandfarliga vätskor som Statens naturvårdsverk utfärdat till
skydd mot vattenförorening (SNFS 1990:5) Med hantering avses därvid
enligt 2 § lagen om kemiska produkter tillverkning, bearbetning, be-
handling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhänderta-
gande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed
jämförliga förfaranden.

Yttre skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleumpro-
dukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och
transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte ske
utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från
Miljö- och hälsoskyddsnämnden annat än vad gäller petroleumprodukter
för bostadsfastighets oljeförsörjning. I övrigt gäller samma bestämmelser
som för inre skyddszon.

b) Jordbruk
Inre skyddszon:  Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen
och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel,
stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte
förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter
från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt
hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte
förekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljö- och hälsoskydds-
nämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d)  Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt
hantering av avfall

Inre skyddszon:  Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och
kommunalt dagvatten får inte förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omdelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från
trafikerade ytor får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får inte
anläggas utan medgivande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spill-
vattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall sna-
rast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får inte förekomma.
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e) Industriell verksamhet
Inre skyddszon:  Industriell verksamhet får inte etableras. För befintlig
verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier
föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsled-
ningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvat-
ten och deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan Miljö-
och hälsoskyddsnämndens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller
samma föreskrifter som för inre skyddszon.

Anm: För viss industriell verksamhet krävs tillstånd enligt miljöskydds-
lagen. Tillståndsmyndigheter är Koncessionsnämnden för miljöskydd
eller Länsstyrelsen.

f) Väghållning
Inre skyddszon:  Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller väg-
salt får inte ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Inre skyddszon:  Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte
ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Till-
fartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter
skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäcke. Schaktningsar-
beten, t ex i samband med vägbygge, får inte ske utan tillstånd av Miljö-
och hälsoskyddsnämnden om det inte är uppenbart att skaderisker för
grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor får inte
ske. Risken för oljespill vid täktverksamheter bör beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte
ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det
åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte sker i täk-
tområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. För
schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

Anm: För annan täktverksamhet än husbehovstäkt och för mark-
avvattning krävs tillstånd enligt naturvårdslagen. Tillståndsmyndighet är
Länsstyrelsen.

h) Energianläggningar
Inre skyddszon:  Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme,
grundvattenvärme) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte
anläggas.
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Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd
av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Vär-
melager i grundvatten med högre temperatur än 20°C får inte anläggas.

i) Transport av farligt gods
Inre skyddszon:  Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg
som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och
med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller
kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarme-
ring på tel nr 90 000.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skydds-
området skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårds-
verket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom
alarmering på tel nr 90 000.

§ 4
Allmänna bestämmelser
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse
att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening
omdelbart anmäls till Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoskydds-
nämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från
ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan
meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1993, då förordnandet till
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skydd mot förorening av grundvatten i Västerbygdens vattendomstols
dom den 15 februari 1958 och Länsstyrelsens föreskrifter m.m. den 30
september 1968 (Jönköpings läns allmänna kungörelser nr 164 1968)
upphör att gälla.

BO LANDHOLM

Ulla-Britt Westerberg


