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  06 FS 2009:206  
Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsa-
sjön i Vetlanda kommun; 

 Saknr Ö20/09  
Utkom från trycket  
den 17 december 2009 

 
beslutade av Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun den 3 
november 2009, § 46 
      

Miljö- och byggnämnden förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljö-
balken (1998:808) det område som anges på bifogad karta (bilaga 1) som 
vattenskyddsområde till skydd för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda 
kommun. 

 
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Miljö- och 

byggnämnden att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom     
vattenskyddsområdet. 

 
1 § Allmänt 

Dessa skyddsföreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som är 
utmärkt på bifogad karta. 

 
Huvudman för vattentäkten är Vetlanda kommuns kommunala bolag 

Vetlanda Energi & Teknik AB (Vetab). Tillsynsmyndighet är miljö- och 
byggnämnden. 

 
2 § Definitioner 

Med ”hantering” avses nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, depone-
ring, uppläggning, uppställning, användning, omhändertagande, destruk-
tion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga för-
faranden. 

 
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och     

sekundär skyddszon. 
 
Vattentäktszon utgörs av ett område omkring intaget och ledningen i 

sjön och sträcker sig 20 meter ut från respektive anläggningsdel. 
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3 § Vattentäktszonen 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet (bortledande 
av ytvatten) bedrivas. 

 
4 § Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska 
   produkter 

 
a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel. 
 
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av petroleum-

produkter i större mängd än 50 liter vid varje tillfälle. För hantering av 
motorbränsle gäller dock vad som anges i stycket nedan. 

 
Det är förbjudet att förvara mer än 50 liter bränsle för motordrift samt 

tanka mer än 50 liter vid varje tillfälle av sådant bränsle. Förbudet mot 
förvaring gäller dock inte det bränsle som finns i ett fordons eller motors 
ordinarie bränsletank. 

 
Det är förbjudet att förvara petroleumprodukter eller andra kemiska 

produkter i cistern i mark utomhus eller i cistern som saknar sekundärt 
skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i 
pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden 
uppsikt. 

 
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av andra    

kemiska produkter än de som anges ovan. Sådant tillstånd behövs dock 
inte om det är frågan om sådan produkt och sådan mängd som normalt 
används för en bostads och jordbruksfastighets husbehov. 

 
b) Sekundär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för yrkesmässig hantering 
av kemiska bekämpningsmedel. 

 
5 § Jordbruk och trädgårdsbruk 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet med yrkesmässig spridning av flytgödsel, urin och  
avloppsslam. 

 
Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen under tiden den               

1 december – 28 februari eller på snötäckt eller frusen mark. Mängden 
växtnäringsämnen som sprids får inte vara större än vad som antas mot-
svara grödans kvävebehov för växtsäsongen och högst 100 kg/ha. Sprid-
ningen ska ske på sådant sätt att gödseln inte direkt eller indirekt når  
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vattendrag. Naturgödsel som sprids på öppen mark ska nedmyllas inom 
24 timmar efter spridning. 

 
Det är förbjudet att lägga upp eller förvara gödsel och kasserade       

ensilagebalar direkt på mark. Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten 
att ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel-, urin- eller ensilage-
anläggning. 

 
För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a. 
 

b) Sekundär skyddszon 

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b. 
 

6 § Skogsbruk 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet med upplag av bark, flis, spån, grot, stubbar och rund-
virke som kvarligger under längre tid än en avverkningssäsong. Det är 
dock tillåtet att lagra virke för vedeldning för eget husbehov. 

 
Det är förbjudet att bevattna virke. 
 
Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen i skogsmark. 
 
För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a. Plantering 

av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är dock tillåtet. 
Plantor får inte vattenslås inom vattenskyddsområdet. 

 
Det är förbjudet med markberedning genom harvning och stubb-

brytning. 
 
Det är förbjudet att skyddsdika i skogsmark. 
 

b) Sekundär skyddszon 

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b. Plantering 
av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är dock tillåtet. 
Plantor får inte vattenslås inom vattenskyddsområdet. 

 
7 § Fordon m.m. 

a) Primär skyddszon 

För hantering av bränsle för motordrift, se 4 § a. 
 
Arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsutrustning så att spridning 

av, för vattentäkten, farliga ämnen med ytvatten och i marken kan för-
hindras vid läckage. 
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Det är förbjudet med uppställning av fordon avsett för transport av 

brandfarlig vätska eller andra kemiska produkter som är skadliga för    
yt- och grundvatten. 

 
Det är förbjudet med motorbåtstrafik med motorer större än 10 häst-

krafter och med bensintank eller bränsledunk som rymmer mer än 10   
liter. 

 
Det är förbjudet med körning på isbelagd sjö med motorfordon för  

annat ändamål än jord- eller skogsbruk. 
 

8 § Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall 

a) Primär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för enskild avlopps-
anordning. 

 
Det är förbjudet med utsläpp av förorenat dag- eller dräneringsvatten 

direkt till sjön eller andra vattendrag som avrinner till sjön. 
 
Det är förbjudet med upplag av avfall. 
 

9 § Miljöfarlig verksamhet 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet med miljöfarlig verksamhet som enligt bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
tillstånds- eller anmälningspliktig (A-, B- och C-verksamhet), om verk-
samheten innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten. Förbudet 
omfattar dock inte åker- eller betesmark som tillhör jordbruksverksam-
het. 

 
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva  

övrig industriell verksamhet. 
 

b) Sekundär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva  
sådan miljöfarlig verksamhet som enligt bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälnings-
pliktig (C-verksamhet). Tillstånd krävs dock inte för åker- eller betes-
mark som tillhör jordbruksverksamhet. 

 
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva  

industriell verksamhet som inte omfattas av bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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10 § Väghållning och vägar m.m. 

a) Primär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny gata, väg    
eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon. 

 
Det är förbjudet med upplag av vägsalt. Det är förbjudet att använda 

kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av vägar. 
 
Det är förbjudet att deponera snö som härrör från trafikerade ytor utan-

för skyddszonen. 
 

11 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark,  
     dikning 

 
a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet med sand-, grus- eller annan materialtäkt. Detta      
förbud gäller även husbehovstäkt. 

 
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för deponering och tillförsel 

av främmande massor för utfyllnad och avjämning. 
 
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att utföra pålning, spont-

ning, underjordsarbete, borrning, sprängning eller liknande arbeten samt 
att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en 
yta större än 50 m2 eller till ett djup större än 1 m. Sådant tillstånd      
behövs dock inte om det är frågan om schaktning och anläggningsarbete 
för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el- och teleledningar. 

 
b) Sekundär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för deponering och tillförsel 
av främmande massor för utfyllnad och avjämning. 

 
12 § Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter 

a) Primär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny eller göra  
väsentlig ändring av befintlig brunn eller anläggning för utvinning eller 
lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark eller grundvatten. 

 
Det är förbjudet att nyttja sjön för utvinning av värmeenergi. 
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13 § Fordonstvätt, bilvård 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet att tvätta motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer 
och motsvarande på plats där tvättvattnet via vattendrag avrinner till sjön 
utan föregående rening. 

 
b) Sekundär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att etablera tvättanläggning 
eller bilvårdsanläggning annat än för enskilt bruk. 

 
14 § Vattenverksamhet och vattenbruk 

a) Primär skyddszon 

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att uppföra eller ändra      
anläggningar i vattenområden, utföra fyllning, pålning, grävning och 
sprängning eller andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till 
att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd enligt dessa föreskrifter 
behövs dock inte om tillstånd till verksamheten har lämnats med stöd av 
miljöbalken (1998:808) eller annan författning som utfärdats med stöd 
av miljöbalken. 

 
Det är förbjudet att lagra rundvirke i vatten. 
 
Det är förbjudet med vattenbruk som innebär utfodring av fisk och 

skaldjur eller annan jämförbar verksamhet. 
 

15 § Skyltning av skyddsområdet 

Informationsskyltar ska sättas upp på väl synlig plats intill väg 125 
som leder genom vattenskyddsområdet. Huvudmannen för vattentäkten 
ska ansvara för uppsättningen av skyltar. Skyltningen ska utföras enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer. 

 
16 § Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 
kap. 8 § miljöbalken (1998:808). 

 
17 § Information 

Huvudmannen ska regelbundet informera samtliga fastighetsägare 
inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. Fastighetsägare har 
skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga 
som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna. 
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18 § Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförore-
ning, ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, 
enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 
kap. 4 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska 
göras till den kommunala räddningstjänsten, tfn 112, eller i icke akuta 
fall till huvudmannen. 

 
Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyn-

digheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen. 
 

19 § Dricksvattenberedning 

Kemiska produkter får hanteras av huvudmannen i den omfattning som 
normalt erfordras för att tillverka dricksvatten och säkerställa dricks-
vattenkvaliteten. 

 
20 § Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m.    
regleras i 31 kap. miljöbalken (1998:808). Fastighetsägare och innehava-
re av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för 
vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt för-
svåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. 

 
21 § Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger kan miljö- och byggnämnden enligt 7 
kap. 22 § miljöbalken (1998:808) medge dispens från de förbud och krav 
på tillstånd som gäller enligt dessa skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 26 § 
miljöbalken får sådan dispens ges endast om det är förenligt med 
skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om dispens kan förenas med     
särskilda villkor. 

 
_____________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2009. Före-
skrifterna gäller omedelbart från ikraftträdandet även om de överklagas. 

2. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en 
verksamhet eller innehar en anläggning för vilken krav på tillstånd gäller 
enligt dessa föreskrifter får fortsätta att bedriva verksamheten i ett år    
efter ikraftträdandet utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter 
får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillsynsmyndigheten senast ett år 
efter ikraftträdandet. 

3. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en 
verksamhet eller innehar en anläggning för vilken förbud införts enligt 
dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla först ett år efter ikraft-
trädandet. 
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4. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvarar petro-
leumprodukter eller andra kemiska produkter i cistern gäller förbudet  
enligt 4 § a först tre år efter ikraftträdandet.  
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Kungörelse av beslut om ändring av skydds-
föreskrifter (06 FS 2009:206) för ytvattentäkten 
Lindåsasjön i Vetlanda kommun 

 
 

Utkom från trycket  
den 17 oktober 2013 

 
Regeringen (Miljödepartementet) har genom beslut den 12 september 2013 
M2011/2727/Me ändrat föreskriften i 5 § a) första stycket i skyddsföre-
skrifterna (06 FS 2009:206) för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda 
kommun. 

 
Till följd härav har 5 § erhållit följande lydelse: 

 

5 § Jordbruk och trädgårdsbruk 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten yrkesmässigt 
sprida flytgödsel, urin och avloppsslam. 

 
Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen under tiden den  

1 december – 28 februari eller på snötäckt eller frusen mark. Mängden 
växtnäringsämnen som sprids får inte vara större än vad som antas mot-
svara grödans kvävebehov för växtsäsongen och högst 100 kg/ha. Sprid-
ningen ska ske på sådant sätt att gödseln inte direkt eller indirekt når  
vattendrag. Naturgödsel som sprids på öppen mark ska nedmyllas inom  
24 timmar efter spridning. 

 
Det är förbjudet att lägga upp eller förvara gödsel och kasserade  

ensilagebalar direkt på mark. Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att 
ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel-, urin- eller ensilageanläggning. 

 
För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a. 
 

b) Sekundär skyddszon 

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b. 
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