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Hallands läns författningssamling

Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Skogaby vattentäkt på fastigheten
Kattarp 1:19 i Laholms kommun;
beslutade den 30 april 2007, med ändring av 2 f §, 2 k §, 3 f § och 3 j § efter
regeringens beslut 2009-04-08.

13 FS 2009:59
Utkom från
trycket den 8 juni
2009

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Skogaby vattentäkt på fastigheten Kattarp 1:19 i Laholms kommun.
Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga
1). Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (ej markerad), primär skyddszon
(röd rastrering), sekundär skyddszon (blå rastrering) och tertiär skyddszon
(grön rastrering).
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna
skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet Skogaby vattentäkt i
Laholms kommun. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan
vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär 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.
Med hantering nedan avses enligt 14 kap. 4 § miljöbalken en verksamhet eller
åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg skall vägområdet
anses ligga inom skyddszon med högst skyddsklass.
1 § VATTENTÄKTSZON
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området
skall vara inhägnat alternativt skall brunnen ha låsbar överbyggnad.
2 § PRIMÄR SKYDDSZON
a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen
Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösISSN 0347-1535

Länsstyrelsens tryckeri, Halmstad 2009

2
ningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Kravet på tillstånd gäller inte transport av petroleumprodukter för bostads- och jordbruksfastighets
försörjning.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller
placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras
tränga ner i marken.
b. Skogsbruk
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Normala vedupplag omfattas inte av
detta krav.
Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd
av miljö- och byggnadsnämnden.
c. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande
verksamheter
Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering av
handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
Flytgödsel och slam från reningsverk får inte spridas.
Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd
av miljö- och byggnadsnämnden.
d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall
Nyanläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat
avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras. Utbyggnad eller
ändring av befintliga avloppsanläggningar får inte ske utan tillstånd från miljöoch byggnadsnämnden. Befintliga anläggningar som inte har beviljats tillstånd
eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett
år från ikraftträdandet.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande,
skall underhållas och renoveras vid behov.
Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor får inte förekomma
med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras i verksamheten.
Avfall skall förvaras i täta kärl.
f. Väghållning
Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får inte förekomma. Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg,
annat än med grus, får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.
Spridning av vägsalt, med undantag av saltinblandad sand/grus, får inte ske
utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Dammbindningsmedel får
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användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.
g. Upplag av snö
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.
h. Täktverksamhet och schaktningsarbeten
Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte förekomma.
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande, får
inte ske utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Deponering och återfyllning med främmande massor och avfall är förbjuden.
i. Miljöfarlig verksamhet
Etablering av anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är förbjuden.
j. Energianläggningar
Nyanläggning av energisystem för utvinning eller lagring av värme eller kyla i
grundvatten är förbjudet. Anläggning av markvärmeanläggningar får ej ske
utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte
har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.
k. Genomgående transport av farligt gods
Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av länsstyrelsen får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Inträffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras
genom alarmering på telefon nr 112.
3 § SEKUNDÄR SKYDDSZON
a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen
Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kravet på tillstånd gäller inte hantering av olja och drivmedel för bostads- eller jordbruksändamål.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller
placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras
tränga ner i marken.
b. Skogsbruk
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som inte är försedda med tak
eller annan likvärdig täckning, får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och
byggnadsnämnden. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning
fordras inte tillstånd, inte heller för normala vedupplag.
Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte före-
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komma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
c. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande
verksamheter
Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering av
handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Slam från reningsverk
får inte spridas utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.
Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras utan anmälan till
miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden
inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande,
skall underhållas och renoveras vid behov.
Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras i verksamheten. Avfall skall förvaras i täta kärl.
f. Väghållning
Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får inte förekomma.
Vägsalt får endast användas före prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt
underhåll av vägar.
g. Upplag av snö
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär zon får inte
förekomma.
h. Täktverksamhet och schaktningsarbeten
Nyetablering eller utökning av täktverksamhet får inte förekomma. Befintliga
sand- och grustäkter som inte har beviljats tillstånd skall anmälas till miljö- och
byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.
Vid täktverksamhet skall särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon
beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustade så att hela
bränsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
Tillfartsvägar skall vara avspärrade med bom eller motsvarande. Utbrutna områden skall snarast återställas och förses med skyddande vegetationstäcke.
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i. Energianläggningar
Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller
grundvatten får inte utföras utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.
Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas
ikraftträdande.
j. Genomgående transport av farligt gods
Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av länsstyrelsen får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Inträffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras
genom alarmering på telefon nr 112.
4 § TERTIÄR SKYDDSZON
Täktverksamhet och schaktningsarbeten
Nyetablering eller utökning av sand- och grustäkt får inte förekomma. Befintliga sand- och grustäkter som inte har beviljats tillstånd skall anmälas till miljöoch byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.
Vid täktverksamhet skall särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon
beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustade så att hela
bränsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
Verksamhetsutövaren att ansvarar för att deponering av avfall inte sker i täktområdet. Tillfartsvägar skall vara avspärrade med bom eller motsvarande.
5 § 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
grustäkt eller vägkorsning omedelbart uppströms uttagspunkten, skall skyltar
finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller
andra för vattnet skadliga ämnen (se 2a §) hanteras skall det finnas skylt som
upplyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av
vattentäktens huvudman.
6 § ANMÄLNINGSPLIKT
Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill,
läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till räddningstjänsten, tel. 112, och miljökontoret i Laholms
kommun.
7 § DISPENS
Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden meddela dispens
från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.
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8 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF
Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden 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 Laholms
kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.

Börje Andersson
Arne Joelsson
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