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Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, 
Vara kommun. 
 

BESLUT  

Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om  

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs grundvattentäkt på 

fastigheten Vara Jung 3:41 i Vara kommun. Vattenskyddsområdets omfatt-

ning framgår av bifogad karta, bilaga 1. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 

§1 BRUNNSOMRÅDE 

 
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.  

 
§2 FÖR GRUNDVATTNET SKADLIGA ÄMNEN 
 

Primär och sekundär skyddszon: Hantering av för grundvattnet skadliga 

ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel, 

bilvårdsprodukter, läkemedelspreparat eller andra hälsoskadliga eller miljö-

farliga kemiska produkter för annan fastighet än bostadsfastighet får endast 

ske efter tillstånd. 

Generella bestämmelser: För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller 

enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av terrängkörningslagen 

med tillhörande förordningar (SFS 1975:1313).  

§3 BEKÄMPNINGSMEDEL 
 

Primär och sekundär skyddszon: Bekämpningsmedel får ej användas utan 

tillstånd annat än för bostadsfastigheters behov. 

 

Generella bestämmelser: Bestämmelser om spridning och annan hantering 

av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken (SFS 

1998:808), förordningen om biocidprodukter (SFS 2000:338) samt i Natur-
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vårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 

(1997:2). 

 

§4  JORDBRUK, BOSKAPSSKÖTSEL, HANDELSTRÄDGÅRDAR OCH 

LIKNANDE VERKSAMHETER 

 

Primär skyddszon: Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växt-

näringsämnen, stallgödsel, flytgödsel och slam från reningsverk får inte ske 

utan tillstånd.  

 

Generella bestämmelser: I Förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i 

jordbruket finns ytterligare bestämmelser om bl.a. för lagring av stallgöd-

sel.  

 

§5 SKOGSBRUK 
 

Primär skyddszon: Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och lik-

nande får inte förekomma. Tillfälliga verksamheter får inte förekomma utan 

anmälan. 

 

Sekundär skyddszon: Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och 

liknande får inte förekomma utan tillstånd. Tillfälliga verksamheter får inte 

förekomma utan anmälan. 

 

Generella bestämmelser: Bekämpningsmedel får inte yrkesmässigt använ-

das inom skyddsområdet utan tillstånd av tillsynsmyndigheten (SNFS 

1997:2).  

 

§6 INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN SAMT 

HANTERING AV AVFALL 

 

Primär skyddszon: Infiltration av hushållspillvatten och annat utsläpp av 

avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte ske utan tillstånd. 

 

Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte före-

komma. Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär 

skyddszon får inte förekomma. 

 

Sekundär skyddszon: Deponering av snö som härrör från ytor utanför se-

kundär skyddszon får inte förekomma. 

 

I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. 

 

§7 INDUSTRIELL VERKSAMHET 

 

Primär skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras.  

 

Sekundär skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan till-

stånd.  
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Information: För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av 

kemikalier föreskrifterna enligt §2 i tillämpliga delar.  

 

§8 VÄGHÅLLNING 

 

Primär skyddszon: Uppställning eller parkering av tankfordon får ej före-

komma. 

 

Primär och sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är 

förbjudet.  

 

Beläggningsarbete och andra underhållsarbeten på väg får inte ske utan an-

mälan. 

 

Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i sådan omfattning 

som krävs för normalt vägunderhåll.  

 

§9 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN 

  

Primär skyddszon: Sand- och grustäkt (inkl husbehovstäkt) och annan 

täktverksamhet får inte ske utan tillstånd och då inte till lägre nivå än 3 m 

över högsta naturliga grundvattennivå.  

 

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får inte ske utan till-

stånd. Deponering av främmande massor och avfall får ej ske.  

 

Sekundär skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får 

inte ske utan tillstånd och då inte till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga 

grundvattennivå. I övrigt gäller detsamma som för primär skyddszon. 

 

§10 ENERGIANLÄGGNINGAR 

 

Primär och sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring 

av värme eller kyla ur mark- eller grundvatten får inte anläggas utan till-

stånd. 

 

§11 VÄGHÅLLNING  OCH TRANSPORT AV  FARLIGT GODS 
 

Primär och sekundär skyddszon: All uppställning av fordon lastade med 

farligt gods är förbjuden, annat än för enskild bostadsfastighets bruk. 

 

Genomgående transport av för grund- och ytvattnet skadliga ämnen såsom 

petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc är förbjuden 

på andra vägar än de som rekommenderas i Räddningsverkets atlas för 

transport av farligt gods.  

Väg som används för sådan trafik skall där så behövs för vattenskyddet, 

omfattas av erforderliga skyddsåtgärder för att förhindra infiltration av för-

oreningar eller att andra olägenheter uppstår. 
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 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

§ 12 TILLSTÅND 

 

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. 

Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamhet-

en kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenföre-

komsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden 

för miljöfrågor.  

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten till-

ståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt miljöbalken kap 9 (miljöfar-

lig verksamhet och hälsoskydd), kap 11 (vattenverksamhet) eller kap 12 

(täkter, jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd 

av miljöbalken. 

§ 13 VID OLYCKA 

 

Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområ-

det att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförore-

ning anmäls. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom 

alarmering på telefon nr 112 till räddningstjänsten. 

§ 14 VATTENTÄKTSVERKSAMHET 

 

 Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som 

är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL SKYDDSFÖ-
RESKRIFTERNA 
 

Hänsynsregler  

 

I miljöbalkens 2 kap 3 § finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla 

som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försik-

tighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång ut-

nyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill 

bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land 

som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de 

begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 

skäligen kan fordras for att förebygga eller avhjälpa skadan. 
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Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åt-

gärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, för-

varing, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, 

saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Hantering av brandfarliga vätskor  

Vattentäkter måste skyddas från föroreningar som kan fördärva dricksvatt-

net. Brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) är mycket besvärliga förore-

ningar i detta sammanhang. Det räcker t ex med en liter dieselolja för att 

göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att 

dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. Oljeför-

oreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvat-

ten.  

I Naturvårdsverkets ”föreskrifter och allmänna råd”, NFS 2003:24, om 

skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, 

ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl. a. Att ytor, 

på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på. Ett sådant sätt att 

spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informations-

skylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank 

inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd 

lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäl-

ler dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostads-

hus och som är under regelbunden uppsikt. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att 

förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland 

virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på 

egendom.  

Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk organism som fram-

ställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikro-

organismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom (14 kap miljöbalken).  

Spridning av kemiska bekämpningsmedel  

 

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrif-

ter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i 

Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3.  
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Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämp-

ningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta 

hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt be-

slutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges 

också meddela under vilka förutsättningar detta gäller. Syftet med bestäm-

melsen är att kunna skydda vattenförsörjningen såväl genom att förebygga 

föroreningar av vattentäkter som att vidta åtgärder vid förorenade takter.  

Uppsättning av skyltar 

 

Där väg passerar gräns för sekundär skyddszon samt där så behövs vid 

vägar som passerar genom området ansvarar kommunen för att det finns 

skyltar som utmärker och informerar om vattenskydds-områdets existens. 

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett 

avstånd av 50 meter från vägområdet, kan det krävas Länsstyrelsens till-

stånd enligt 46 § väglagen.  

Ny lagstiftning 

  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 

beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsom-

råde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.  

Ersättning  

 

De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena 

vattentillgången. Om en fastighetsägare anser att föreskrifterna avsevärt 

försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Ta-

lan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbal-

ken.  

Tillsynsmyndighet 

 

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Därmed är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrel-

sen kan besluta att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. 

Dispensmöjligheter 

 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen i Västra Götaland meddela 

dispens från föreskrifterna ovan. I samband med sådan prövning kan läns-

styrelsen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika 

vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). 

Överträdelse och påföljd 
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Överträdelse av skyddsföreskrifter medför straffansvar enligt 29 kap 8§ mil-

jöbalken (1998:808). 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

 

Motiv för ansökan 

I samhället Jung finns en kommunal grundvattentäkt med tre uttagsbrunnar, 

som försörjer samhällena Jung, Kvänum och Öttum med dricksvatten. För 

att säkerställa en fortsatt god råvattenkvlaitet har Vara kommun beslutat att 

föreslå ett skyddsområde med skyddsföreskrifter enligt miljöbalken. 

 

Brunnar och andra anläggningar 

På fastigheten Vara Jung 3:41 finns tre filterbrunnar i jord. Brunn B1 bygg-

des 1960 och används numera som reservvattentäkt. Brunnen är en 13,5 m 

djup grusfilterbrunn med dimension 250 mm. Brunn B2 byggdes 1970 och 

är utförd som en 9,7 m djup grusfilterbrunn med dimension 400 mm. Brunn 

B3 anlades 1982 och är utförd som en 15 m djup formationsfilterbrunn med 

dimension 168 mm. 

  

Vattenförbrukning 

Vattentäkten försörjer strax över 800 pe med vatten i tre samhällen i Vara 

kommun. Redovisad prognos anger att beräknad anslutning år 2005 är 1940 

pe vilket motsvarar ett medeluttag av vatten på 840 m
3
/dygn. Enligt medde-

lad vattendom för verksamheten, 1989-11-30 från Vänersborgs vattendom-

stol, har man tillåtelse att bortleda i medeltal 840 m
3
/dygn dock maximalt 

1260 m
3
/dygn. 

 

En provpumpning av vattentäkten ägde rum 1969 och resultatet från den har 

legat till grund för vattendomen från 1989. Utifrån denna kan man dra föl-

jande slutsatser: 

 Vattentäkten har kapacitet att kontinuerligt leverera 1200 m
3
/d.  

 Det sker ingen tillskott av ytvatten från Jungaån till grundvattenmagasi-

net 

 Grundvattenströmningen längs med Salebyåsen sker som i en kanal med 

mer eller mindre täta sidor. 

 

Vattenkvalitet 

Råvattnet kan karaktäriseras som något alkaliskt (pH ca 7,5) och mycket 

hårt (ca 20 
o
dH). Vattnet har mycket hög alkalinitet, innehåller en del järn 

och mangan, samt innehåller låga halter kväve och lösta salter. Analyser 

visar inga spår av bekämpningsmedelsrester och ur bakteriologisk synpunkt 

är vattnet utan anmärkning.   

 

Vattenbehandling 

Behandlingen i vattenverket omfattar luftning, reduktion av järn och 

mangan, avhärdning samt vid behov klorering. Klorering sker med natrium-

hypoklorit. Driften av vattenverket är helt automatiserad. 

 

Reservvattentäkter 
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Vattentäkterna i Vara kommun är sammanlänkade i ett så kallat ringnät. Det 

betyder att om en vattentäkt faller ifrån kan dricksvatten levereras från en 

annan vattentäkt i kommunen. Övriga vattentäkter har emellertid inte en 

tillräcklig kapacitet för att långsiktigt helt ersätta Jungs vattentäkt om denna 

av någon anledning slås ut. 

 

Planbestämmelser 

De planer som reglerar markanvändningen i det område som är föreslaget 

som skyddsområdet är: 

 Områdesplan Jung, fastställd år 1982-11-29 

 Detaljplan 2011, upprättad år 1961 och fastslagen 1962-03-24 

 Detaljplan 2012, upprättad år 1968 och fastslagen 1969-07-24 

 Detaljplan 2013, upprättad år 1971 och fastslagen 1972-01-13 

 Detaljplan 2014, upprättad år 1970 och fastslagen 1972-06-27 

 Detaljplan 3099, upprättad år 1990 och antagen 1990-09-19 

 

Vattentäktens sårbarhet 

Marken inom det föreslagna området domineras av växelvis lera och väx-

emlvis isälvsavlagringar i ytan. Detta gör att vattentäktens sårbarhet varierar 

kraftigt mellan olika delar av tillrinningsområdet. Områden där marken do-

mineras av isälvsavlagringar karaktäriseras av hög sårbarhet och områden 

med lera i dagen är betydligt mindre sårbara. 

 

Potentiella föroreningskällor 

Miljökontoret i Vara kommun har genom en inventering av skyddsområdet 

kommit fram till att följande verksamheter utgör riskkällor för vattentäkten: 

 Vägar/transporter 

 Gårdar med jordbruk 

 Bekämpningsmedel 

 Bostadshus 

 Industrier 

 Hantering av petroleumprodukter 

 

En värdering och kvantifiering av riskerna har genomförts för att rangordna 

riskkällorna. I riskanalysen har man beaktat sannolikheten för att det finns 

ett transportsystem för föroreningen, sårbarheten i området samt ämnets 

egenskaper. Resultatet från riskanalysen indikerar att spridning av bekämp-

ningsmedel utgör den största risken för Jungs vattentäkt. Därefter utgör en-

skilda avloppsanläggningar belägna inom områden med isälvsmaterial en 

stor risk. Generellt gäller det att riskobjekt med placering inom områden 

med isälvsavlagringar i dagen utgör ett större hot än de riskobjekt som lig-

ger på områden med lera. 

 

Skyddsområdets avgränsning 

Vattenskyddsområdet är ca 1 km
2
 stort och sträcker sig från Jungs bygde-

gård i väster och till Skattegården i öster på båda sidor om väg nr 2600 som 

går genom Jungs samhälle, se bifogad karta, bilaga 1. 
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Skyddsområdets avgränsning har bestämts utifrån vattenuttagets storlek, 

hydrogeologiska förhållande och vattenbalansberäkningar. Skyddsområdet 

delas in i primär och sekundär skyddszon utifrån beräknad rinntid från ut-

tagspunkten. Detta gör att skyddsföreskrifterna kan bli mer nyanserade och 

skäliga samtidigt som vattentäkten får ett fullgott skydd. 

 

Den sekundära skyddszonen bör omfatta en så stor del av tillrinningsområ-

det att det motsvarar en rinntid till uttagspunkten på 1 år. I Jungs fall mots-

varar detta en radie av ca 800 m från uttagspunkten vid ett uttag av 840 

m
3
/d. 

 

Den primära zonen skall omfatta de delar av tillrinningsområdet där rinnti-

den till uttagspunkten är 100 dagar, dock minst ett avstånd på 100 m. Detta 

motsvarar ett område på 0,3 km
2
 i Jungs fall. Eftersom endast en del av till-

rinningsområdet består av isälvsavlagringar och eftersom områden med lera 

inte kan betraktas som sybildningsområde för grundvatten, så drar man slut-

satsen att en del av grundvattnet nybildas i områden med grovkorniga 

jordarter utanför det tilltänkta skyddsområdet. Transporttiden till uttags-

punkten från dessa områden bör dock vara längre än 1 år varför man beslu-

tar att utelämna dessa vid skyddsområdets avgränsning. 

 

Skyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifternas syfte är ytterst att i ett flergenerationsperspektiv ga-

rantera en fortsatt god tillgång på råvatten av bra kvalitet. Det betyder att 

säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Jungs grundvattentäkt inte 

uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för 

dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna skall dels förtydliga och kon-

kretisera miljöbalkens krav på försiktighetsmått som allmänt gäller inom 

vattenskyddsområden, men också meddela ytterligare inskränkningar i mar-

kanvändningen kring Jungs vattentäkt utifrån dess individuella förutsätt-

ningar. Meddelade föreskrifter skall vara rimliga, miljömässigt motiverade 

samt inte mer långtgående än nödvändigt. 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet har kungjorts i ortspressen v 36 2004. Förslaget till reviderat 

skyddsområde samt nya skyddsföreskrifter har dessutom översänts till be-

rörda remissinstanser och sakägare enligt förteckning i ansökan.  

 

Synpunkter på förslaget till reviderat skyddsområde samt de nya skyddsfö-

reskrifterna har lämnats av remissinstanserna samt boende i området. Fram-

förda synpunkter har bland annat berört skyddsområdets avgränsning, re-

striktioner av användningen av kemiska bekämpningsmedel samt föreslaget 

förbud mot transport av farligt gods inom primär skyddszon. 

 

VA-avdelningen i Vara kommun har beretts möjlighet att ta del av de full-

ständiga yttrandena och har i en skrivelse inkommen till Länsstyrelsen den 

25 november 2004 kommenterat inkomna synpunkter samt lämnat vissa 

förslag till revideringar.  
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Kort sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vara kommuns 

kommentarer 

Här ges en kort sammanfattning av de synpunkter som inkommit i ärendet. 

 

Asko Cylinda har framfört att man önskar att frimängder för vissa kemika-

lier införs även för verksamhetsutövare. Snöröjningen på fastigheten blir 

besvärlig att genomföra om inte § 6 formuleras om eller förtydligas. Grän-

sen för skyddsområdet måste tydligt markeras för att § 11, transport av far-

ligt gods, skall kunna följas. AC önskar till sist att tillsynen över skyddsfö-

reskrifterna skall bedrivas av miljökontoret i Vara kommun istället för av 

Länsstyrelsen.   

 

Vara kommuns svar 

Deponering av snö från den egna fastigheten bör vara tillåten oavsett var 

gränsen för skyddsområdet går. Skyltning av på vilken väg transporter av 

farligt gods skall ske ombesörjes av Vägverket enligt fastställda regler. 

 

Henrik Stadig, ombud för brukaren Jarl Svantesson ifrågasätter nyttan av att 

belägga hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen med till-

ståndplikt.  

 

Vara kommuns svar 

Rutinen att miljö- och byggnadsnämnden prövar tillstånd för spridning av 

bekämpningsmedel tillämpas redan utan problem vid kommunens övriga 

vattentäkter. 

 

§ 4 formuleras om så att tillståndsplikt för hantering av växtnäringsämnen 

endast krävs inom primär skyddszon. 

 

Jan Larsson och Torbjörn Johansson, båda lantbrukare i området, anser att 

skyddsområdet är för stort. Johansson ifrågasätter dessutom kommunens 

kunskapsunderlag avseende beskaffenheten av hans mark 

 

Vara kommuns svar 

Skyddsområdets storlek har bestämts med utgångspunkt från hydrogeolo-

giska utredningar och beräkningar av vattnets strömningshastigheter. Dessa 

förhållanden utreddes grundligt i samband med vattendomsansökan för vat-

tentäkten då också ett flertal prover genomfördes för att undersöka markför-

hållandena på platsen. Någon ändring av områdets storlek föreslås inte. 

  

LRF Konsult och Skara Stift, egendomsförvaltningen ifrågasätter föreslagna 

restriktioner i användning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

inom skyddsområdet samt vem som skall stå för de extra kostnader som 

tillkommer i och med tillståndsprövningen av vissa verksamheter.  

 

Vara kommuns svar 

Vara kommun påpekar att det är tillståndsplikt och inte förbud som föreslås 

för spridning av bekämpningsmedel. Rutinen att miljö- och byggnadsnämn-

den prövar tillstånd för spridning av bekämpningsmedel tillämpas redan 
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utan problem vid kommunen övriga vattentäkter. De kostnader som är för-

knippade med tillståndsprövning skall bekostas av verksamhetsutövare lik-

som kostnader för kontroller av exempelvis cisterner. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun har påpekat att även äldre 

nedlagda verksamheter inom området kan behöva inventeras för att för-

hindra att äldre föroreningar läcker till vattentäkten. 

 

Vara kommuns svar 

En sådan inventering har genomförts. VA-avdelningen finner det inte nöd-

vändigt att vidta ytterligare utredningar. 

 

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg har framfört att § 11 bör komplette-

ras med ett förbud mot uppställning av fordon som transporterar farligt 

gods. Hänvisning i § § 2 och 4 bör ges till annan relevant lagstiftning exem-

pelvis Lagen om brandfarliga och explosiva varor och SÄI-FS 1997:9 samt 

SÄI-FS 1995:6. 

 

Vara kommuns svar 

Räddningstjänstens synpunkter skall arbetas in i föreskrifterna. 

 

Vara kyrkliga samfällighet påpekar att man förvarar mindre mängder kemi-

kalier i anslutning till verksamheten 

 

Vara kommuns svar 

Vara kyrkliga samfällighet bör omfattas av förslag till frimängder för 

mindre mängder drivmedel och oljor som används vid skötseln av anlägg-

ningen. 

 

SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

 

Det föreslagna skyddsområdet är en konkretisering och förtydligande av de 

extra försiktighetsmått som krävs för skyddet av vattentillgången. Skydds-

bestämmelserna är även ett underlag för tillsyn och skydd av vattentill-

gången. 

 

Skyddsområdets avgränsning 

Skyddsområdets avgränsning är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets 

allmänna råd för grundvattentäkter 90:15. Av riktlinjerna framgår det att 

sekundär skyddszon skall omfatta en så stor del av vattentäktens tillrin-

ningsområde att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre 

gräns till uttagspunkten är minst 1 år. Primär skyddszon skall omfatta en så 

stor del av vattentäktens tillrinningsområde att uppehållstiden för grundvatt-

net minst uppgår till 100 dygn, dock med ett minsta avstånd från uttags-

punkten på 100 m.  

 

 Länsstyrelsen bedömer att skyddsområdets utbredning är väl avvägd och 

miljömässigt motiverad.   
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Skyddsföreskrifterna 

Skyddsföreskrifternas syfte är ytterst att i ett flergenerationsperspektiv ga-

rantera en fortsatt god tillgång på råvatten av bra kvalitet. Det betyder att 

säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Jungs grundvattentäkt inte 

uppstår utan så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för 

dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna skall dels förtydliga och kon-

kretisera miljöbalkens krav på försiktighetsmått som allmänt gäller inom 

vattenskyddsområden, men också meddela ytterligare inskränkningar i mar-

kanvändningen kring Jungs vattentäkt utifrån dess individuella förutsätt-

ningar. Meddelade föreskrifter skall vara rimliga, miljömässigt motiverade 

samt inte mer långtgående än nödvändigt. 

 

Länsstyrelsen anser att skyddsföreskrifterna i dess nuvarande form är väl 

motiverade och utgör en god avvägning mellan sakägarnas intressen och 

skyddsbehovet av vattentäkten.  

 

Allmänna kommentarer till föreskrifterna 

 

Befintliga verksamheter 

Allmänhet och verksamhetsutövare har alltid en skyldighet att vidta erfor-

derliga försiktighetsmått för att förhindra skada eller olägenhet för männi-

skors hälsa eller på miljön enligt de allmänna hänsynsreglerna. Vilka försik-

tighetsmått som är nödvändiga och skäliga att vidta vid befintlig verksamhet 

får avgöras från fall till fall i samråd med tillsynsmyndigheten. I vissa fall 

kan åtgärder komma att bli både omfattande och kostsamma. I dessa lägen 

är det rimligt att tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren gör upp en 

tidsplan för genomförandet av åtgärderna i samråd med vattentäktens hu-

vudman. 

 

Tillstånd 

Vissa verksamheter har belagts med tillståndsplikt. Detta innebär att i nor-

malfallet skall tillstånd erhållas vid ansökan, och att verksamheten då kan 

regleras utifrån lämpliga villkor. I undantagsfall då exempelvis platsen är 

synnerligen olämplig kan tillståndsansökan avslås. 

 

Föreskrifter som särskilt bör kommenteras 

 

§2 Beträffande fordonstvätt anser Länsstyrelsen att de är olämpligt med 

fordonstvätt med användning av avfettningsmedel och liknande medel i an-

slutning till dricksvattentäkt på grund av dess effekter på hälsa och miljö. 

Vanlig tvätt med enbart vatten kan accepteras inom skyddsområdet med 

tanke på den begränsade mängd föroreningar som följer av denna verksam-

het. 

 

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen. 
Den bakomliggande tanken att reglera andra än bostadsfastigheter, är att andra 
än bostadsfastigheter vanligen hanterar större mängder och fler hälsoskadliga 
ämnen än vad bostadsfastigheter enskilt gör. Skälet till att vi i föreskrifterna 
inte kan ange några frimängder är dels att man inte vet vilka ämnen som kom-



 

  

Beslut 

2005-06-01 

 

Diarienummer 

513-9687-2003 

 

 

Sida 

13(14) 

 

mer att hanteras var och hur och dels om ämnenas bedömda farlighet kommer 
att vara samma idag som i morgon. 

 

Räddningstjänsten har framfört att föreskriften bör kompletteras med en 

hänvisning till lagen om brandfarliga och explosiva varor samt därtill hö-

rande förordningar för att föreskriften skall vara heltäckande. Vara kommun 

föreslår att Räddningstjänsten synpunkter i lämplig omfattning skall arbetas 

in i föreskriften. Länsstyrelsens uppfattning är emellertid att en hänvisning 

till lagen inte är nödvändig. I kommentarerna till lagen framgår det att Na-

turvårdsverket är föreskrivande myndighet för miljöpåverkan från nämnda 

produkter och att syftet med lagen är att förebygga säkerhetsrisker som kan 

resultera i brand eller explosion. Detta kan givetvis ha en indirekt påverkan 

på miljön, men Länsstyrelsen bedömning är att produkternas miljöpåverkan 

i första hand regleras i NFS 2004:24 och därmed är det tillräckligt om denna 

omnämns bland de generella föreskrifterna i anslutning till § 2.    

 

§3 Flera instanser har kommenterat föreslagna restriktioner för spridning av 

bekämpningsmedel. Utförd riskanalys för Jungs vattentäkt visar att sprid-

ning av bekämpningsmedel utgör den enskilt största risken för vattentäkten. 

Samtidigt är jordbruket i området en viktig näring och sårbarheten inom 

skyddsområdet varierande. I områden med lera kan sannolikt denna verk-

samhet även fortsättningsvis hanteras på ett säkert sätt. I mer känsliga om-

råden kan verksamhet eventuellt även fortsättningsvis bedrivas under förut-

sättning att extra försiktighetsmått vidtas. I mycket känsliga områden kan 

man på sikt behöva upphöra med spridning av bekämpningsmedel. Det är då 

rimligt att en tidplan för omställning av verksamheten sätts upp i samråd 

med tillsynsmyndigheten.  

 

§4 Räddningstjänsten har framfört att föreskriften bör kompletteras med en 

hänvisning till lagen om brandfarliga och explosiva varor samt därtill hö-

rande förordningar, främst SÄI-FS 1995:6, för att föreskriften skall vara 

heltäckande. Länsstyrelsens bedömning är att ovan nämnda lagrum främst 

syftar till att motverka risker för explosion vid hantering av större mängder 

av vissa utpekade ämnen. Denna typ av verksamheter kommer att omfattas 

av aktuell lagstiftning oavsett om verksamheten ligger inom vattenskydds-

område eller inte därmed finns det inget skäl att ytterligare upplysa om detta 

i beslut om vattenskyddsområde.   

 

§ 11 På vissa vägavsnitt inom skyddsområdet är transport av farligt gods tillåtet.  

Det bör vara väghållarens uppgift att utreda och redovisa till tillsynsmyn-

digheten vilken naturlig barriärförmåga jordlagren har i området i anslutning 

till vägen. Om vissa vägavsnitt bedöms som särskilt sårbara är det rimligt att 

väghållaren i samråd med tillsynsmyndigheten och huvudmannen för vat-

tentäkten utarbetar förslag på hur vattentäktens skydd skall förbättras. Till-

synsmyndighet, väghållare och huvudmannen för vattentäkten bör då också 

komma överens om en tidpunkt då skyddsåtgärderna skall vara genomförda.   

 

UPPLYSNINGAR 
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Beslutet träder ikraft den 1 juli 2005. 

 

Beslutet gäller i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken omedelbart även om 

det överklagas. 

 

Ärendet kungörs genom Länsstyrelsens försorg i ortspressen inom 10 dagar 

från det att beslutet är fattat. 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, se formulär O4, bilaga 2.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av Länsöverdirektör Göran Bengtsson med 

Susanna Hogdin, vattenvårdsenheten som föredragande. I den slutliga hand-

läggningen av beslutet har även Margaretha Berg, rättsenheten deltagit. 

 

 

 

Göran Bengtsson 

 

    

Susanna Hogdin 

 

 

 

Bilaga 

1. Karta över vattenskyddsområdet 

2. Besvärshänvisning, O4  

 

Kopia till 

Akten 

Register vattenskyddsområde 

Margareta Berg 

Björn Sjöberg 

Miljökontoret i Vara kommun 

Naturvårdsverket (Claes Magnusson) 

Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län 

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg 

Sveriges Geologiska Undersökning 

 

Sakägare enligt särskild förteckning 

 

   
 

 

 

 


