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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen 
 
 

 14 FS 2008:1126 
 Utkom från trycket den  
 12 december 2008 
 
 
Länsstyrelsens i Västra Götalands län skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Källeryds vattentäkt i Herrljunga kommun; 
 
beslutade den 5 november 2008. 
(513-18780-2007) 

BESLUT  

Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen 
om  vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Källeryds 
grundvattentäkt i Herrljunga kommun. Vattenskyddsområdets 
omfattning framgår av bifogad karta. 
 
Beslutet träder ikraft den 1 januari 2010. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER  

§ 1 Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 
förbjuden. Området ska vara inhägnat. 
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§ 2 Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga ämnen 
Med hantering avses i dessa skyddsföreskrifter tillverkning, användning, 
lagring, förvaring och liknande 
 
Primär och sekundär skyddszon:  
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. Villaoljetankar inomhus på 
hårdgjort golv med regelbunden tillsyn är undantagna från kravet på 
tillstånd. 
 
Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov av för 
grundvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel 
och andra miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter tillstånd 
från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Där petroleumprodukter hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Herrljunga 
kommun och sätts upp av fastighetsägaren.  
 
Fordonstvätt med avfettningsmedel är förbjuden på andra platser än som 
speciellt anordnats för detta ändamål. 

§ 3 Bekämpningsmedel  
 
Primär skyddszon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 
 
Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor 
är förbjuden. 
 
Hantering av biologiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon 
Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel kräver tillstånd 
från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor 
är förbjuden. 
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Hantering av biologiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

§ 4 Växtnäringsämnen, djurhållning m.m. 
 
Primär skyddszon 
Yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel samt slam från avloppsreningsreningsverk kräver 
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Yrkesmässig spridning av handelsgödsel kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Lagring av ensilage som kan avge pressaft kräver tillstånd av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon 
Yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel samt slam från avloppsreningsverk kräver 
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Yrkesmässig spridning av handelsgödsel kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

§ 5 Avlopp  
 
Primär och sekundär skyddszon 
Nyetablering av avloppsanläggning för hushållsspillvatten eller annat 
avloppsvatten kräver tillstånd från den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga men ska 
uppfylla miljöbalkens krav. 

§ 6 Upplag  
 
Primär och sekundär skyddszon 
Upplag och deponering av avfall, förorenade massor och massor av 
okänd miljöstatus är förbjuden. 
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Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tak är 
förbjudet.  Tillfälliga sådana upplag, med lagringstid över tre månader, 
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Upplag av 
ovanstående produkter för uppvärmning av en- eller tvåfamiljsfastighet 
är undantagna från reglering. 
 
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 
 
Upplag av vägsalt är förbjudet. 
 
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför skyddsområdet 
är förbjuden. 

§ 7 Täktverksamhet och markarbeten 
 
Primär skyddszon 
Större schaktningsarbeten, där storleken på arbetet överstiger 
motsvarande grundläggning av en enskild villa, kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Pålning och spontning kräver tillstånd från den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. 
 
Materialtäkt i form av brytning av grus, berg, jord eller liknande är 
förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
Större schaktningsarbeten, där storleken på arbetet överstiger 
motsvarande grundläggning av en enskild villa, kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Pålning och spontning erfordrar tillstånd från den kommunala nämnden 
för miljöfrågor. 
 
Materialtäkt i form av brytning av grus, berg, jord eller liknande kräver 
tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
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§ 8 Energianläggningar och vattenutvinning 
 
Primär skyddszon 
Lagring och utvinning av värmeenergi från berg och mark är förbjudet. 
 
Nya uttag av vatten från berg och mark kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
 
Sekundär skyddszon 
Lagring och utvinning av värmeenergi från berg och mark kräver 
tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Nya uttag av vatten från berg och mark kräver tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

§ 9 Genomgående transport av farligt gods 
 
Primär skyddszon 
Genomgående transport av farligt gods på ej anvisade leder är förbjudet. 

§ 10 Skyltning 
Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom 
området skall skyltar sättas upp som utmärker vattenskyddsområdet. 
Kommunen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. 

§ 11 Allmänna bestämmelser 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor.  
 
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt Miljöbalken kap 9 
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap 11 (vattenverksamhet) 
eller kap 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad 
med stöd av Miljöbalken.  
 
Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. 
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Undantag från förbud som meddelas i dessa föreskrifter prövas av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
______________________________ 
 
 
 
GÖRAN BENGTSSON 
 
 
  
  Susanna Hogdin 
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