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Utkom från trycket
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beslutade den 23 februari 1993

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vat-
tenlagen (1983:291) rörande skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Sävsjö kommuns vattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommu-
ner.

Inom skyddsområdet gäller föreskrifterna i lagen om kemiska produkter
(1985:426) samt de särskilda bestämmelser om hantering av brandfarliga
vätskor som Statens naturvårdsverk utfärdat till skydd mot vattenförore-
ning (SNFS 1990:5, MS:25). Med hantering avses därvid enligt 2 § la-
gen om kemiska produkter tillverkning, bearbetning, behandling, för-
packning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruk-
tion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfa-
randen.

§ 1
Vattenskyddsområde skall vara det område, som innesluts av begräns-
ningslinje enligt kartan.

§ 2
a) Hantering av petroleumprodukter och övriga brandfarliga

vätskor.

Hantering av petroleumprodukter får i princip ej förekomma annat än för
bostadsfastigheters värmeproduktion. Övrig hantering av mer än 250 li-
ter brandfarlig vätska får ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskydds-
nämnden i berörd kommun, som även meddelar de föreskrifter som skall
följas. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara
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utrustade eller placerade så, att minst hälften av den lagrade volymen,
dock minst den största behållarens volym, vid läckage kan kvarhållas
och förhindras tränga ner i marken.

b) Jordbruk
Upplag av ensilage, växtnäringsämnen, naturgödsel, avloppsslam och
bekämpningsmedel får inte anordnas eller utökas i större omfattning utan
tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun som även
anger de särskilda föreskrifter som skall följas. Övrig hantering av
nämnda produkter får förekomma endast i den omfattning som normalt
erfordras för jordbrukets behov och på ett sätt som ej innebär förorening
av yt- och grundvatten.

c) Vattenbruk
Vattenbruk får ej bedrivas utan tillstånd av Miljö- och hälsoskydds-
nämnden i den kommun verksamheten planeras.

Anm: För fiskodling för en produktion av mer än 10 ton fisk per år krävs
tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndsmyndighet är länsstyrelsen.

d) Skogsbruk
Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering av bekämp-
ningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfällig hanter-
ing kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun ge tillstånd.
För tillfälliga eller mindre upplag av bark och timmer efter skogsavverk-
ning behövs dock ej tillstånd.

e) Avledning av spillvatten samt hantering av avfall
Spillvatten som ej genomgått behandling i en av Miljö- och hälso-
skyddsnämnden i berörd kommun godkänd reningsanläggning får ej
släppas ut på eller i mark ej heller direkt ut i sjön.

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej förekomma.

f) Industriell verksamhet
För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier fö-
reskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsanlägg-
ningar gäller föreskrifterna enligt punkt e) ovan.

Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd av Miljö- och
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hälsoskyddsnämnden i berörd kommun.
.
Anm: För viss industriell verksamhet krävs tillstånd enligt miljöskydds-
lagen. Tillståndsmyndigheter är Koncessionsnämnden för miljöskydd
eller Länsstyrelsen.

g) Väghållning
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekom-
ma utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun,
som föreskriver intill vilken mängd ämnena får lagras samt föreskriver
erforderliga skyddsåtgärder.

h) Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten
Täktverksamhet eller större schaktningsarbeten,  t.ex. i samband med
vägbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten får utföras först
efter tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun.
Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej använ-
das för utfyllnad eller avjämning.

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

i) Energianläggningar
Anläggningar för utvinning av värme ur ytvatten får anordnas endast i
den mån de avser värmeförsörjning för enskilda en- och tvåfamiljsfas-
tigheter. Vätskor, som kan skada vattnet vid utläckning, t.ex. glykol, får
ej användas såsom värmebärare i slangsystem.

Anläggningar av detta slag får ej utföras utan tillstånd av Miljö- och häl-
soskyddsnämnden i den kommun anläggningen planeras. Nämnden före-
skriver också erforderliga skyddsåtgärder.

j) Transport av farligt gods
Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara
skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (PM nr 830).
Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till Räddnings-
tjänsten i den närmast berörda kommunen.

k) Mark- och vattenarbeten
Maskinella mark- och vattenarbeten i direkt anslutning till Vallsjön som
innebär risk för utläckage av bensin, diesel, oljor eller andra kemikalier
får ej utföras utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i den
närmast berörda kommunen.

l) Motorbåtstrafik
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Tävlingar med motorbåtar eller motordrivna fordon är ej tillåtna i eller
på Vallsjön.

För övrig motorbåtstrafik gäller att största aktsamhet skall iakttas i sam-
band med hantering av bensin, diesel och oljeprodukter.

m)  Biltvätt m.m.
Tvätt av motorfordon och maskiner får ej utföras i eller i direkt anslut-
ning till Vallsjön så att avrinning sker direkt till sjön.

§ 3
Det åligger kommunen att på väl synlig plats inom skyddsområdet invid
vägar, parkeringplatser, båtiläggningsplatser m.m. samt vid förvarings-
tankar för brandfarlig vätska sätta upp informationsskyltar enligt anvis-
ningar från Naturvårdsverket (PM nr 830).

§ 4
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse
att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförorening ome-
delbart anmäls till Räddningstjänsten samt till Miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen i den närmast berörda kommunen

§ 5
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt § 2 får överklagas hos
Länsstyrelsen enligt 19 kap § 6 vattenlagen.

Skrivelsen med överklagandet lämnas då till vederbörande Miljö- och
hälsoskyddsnämnd, som lämnar den vidare till Länsstyrelsen, ifall
nämnden efter omprövning ej ändrar sitt beslut så att överklagandet till-
godoses.

§ 6
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från
ovan meddelade föreskrifter.



5

§ 7
Den som bryter mot föreskrifter, meddelade enligt § 2, kan bestraffas
enligt 21 kap § 1 vattenlagen.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 april 1993.

GÖSTA GUNNARSSON

Ulla-Britt Westerberg


