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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KÄLLEBERG 
VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN  

 

Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 § 142 

Diarienr 2012.0253 

 

Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om 

fastställande av vattenskyddsområde för Källeberg grundvattentäkt med uttagsbrunn på 

fastigheten Källeberg 1:1 i Ulricehamns kommun. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av 

bifogad karta. 

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om 

fastställande av skyddsföreskrifter inom Källeberg vattenskyddsområde.  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källebergs grundvattentäkt träder ikraft från och 

med 2012-11-15. 

 

§1 Vattenskyddsföreskrifternas mål och syfte 

Mål 

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Syfte 

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan av grundvattentäkten Källeberg inte uppstår och att vattnet efter normalt 

reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

Primär och sekundär skyddszon:  

a) Hantering av, mer än 250 liter av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen såsom 

petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte ske utan tillstånd 

av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Cistern med tillhörande 

rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande med tätt golv utan golvbrunn och 

som är under daglig uppsikt omfattas inte av denna restriktion. Transporter omfattas 

inte av denna restriktion.  

b) Tillståndspliktig förvaring enligt § 2a, av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen i 

cisterner eller lösa behållare, som saknar sekundärt skydd som rymmer hela den 

förvarade volymen är förbjudet.  
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c) Förvaring av marklagd cistern, vilken tagits ur bruk, är förbjudet.  

d) Etablering av verksamhet eller utökning av befintlig verksamhet där risk för förorening 

av yt- eller grundvatten föreligger får inte ske utan anmälan till Miljö- och byggnämnden 

i Ulricehamns kommun. Verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 

Miljöbalken omfattas inte av denna restriktion.  

Information: Ytterligare bestämmelser följer i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar 

2006:16, 2009:3 och senare ändringar. 

Eventuella restriktioner gällande transporter redovisas i lokala trafikföreskrifter samt i 

Räddningsverkets atlas för transport av farligt gods.  

 

§3 Växtnäringsämnen 

Primär och sekundär skyddszon:  

a) Spridning av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel, naturgödsel och liknade får inte 

ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Den hantering 

som motsvarar årlig skötsel av privat trädgård omfattas inte av denna restriktion.  

b) Hantering av ensilage som kan avge pressvatten får inte ske utan tillstånd av Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

c) Spridning av slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning från inte ske utan 

tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

d) Lagring av växtnäringsämnen utan tät anläggning är förbjuden.  

e) Nyetablering samt utökning av befintlig djurhållning med lantbruksdjur får inte ske utan 

anmälan till Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

 

§4 Bekämpningsmedel 

Primär skyddszon:  

a) Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Den privata hantering som sker 

inomhus omfattas inte av denna restriktion. 

b) Hantering av biologiska bekämpningsmedel får inte ske utan anmälan till Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. Den hantering som motsvarar årlig skötsel av 

privat trädgård omfattas inte av denna restriktion. 

c) Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjudet.  
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Sekundär skyddszon:  

d) Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. Den hantering som motsvarar årlig skötsel av 

privat trädgård omfattas inte av denna restriktion. Den privata hantering som sker 

inomhus omfattas inte av denna restriktion. 

e) Hantering av biologiska bekämpningsmedel får inte ske utan anmälan till Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. Den hantering som motsvarar årlig skötsel av 

privat trädgård omfattas inte av denna restriktion. 

f) Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjudet.  

Information: Ytterligare bestämmelser följer i naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:2. 

 

§5 Upplag 

Primär och sekundär skyddszon:  

a) Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning under längre tid 

än en avverkningssäsong är förbjudet. Uppläggning av ved eller andra träbaserade 

produkter, avsedda för uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den aktuella 

fastigheten omfattas inte av denna restriktion.  

b) Etablering av upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung 

eller okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

c) Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt 

föroreningsinnehåll för anläggningsändamål är förbjudet. 

d) Fortsatt drift av befintliga deponier och upplag av avfall, förorenade massor eller med 

massor med okänt föroreningsinnehåll får inte ske utan tillstånd av Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

e) Uppläggning av snö som härrör från trafikerade ytor utanför aktuell skyddszon är 

förbjudet.  

f) Uppläggning av vägsalt och dammbindningsmedel och därmed jämförbara produkter får 

inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

 

§6 Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon:  

a) Inrättande av avloppsanläggning där renat klosettvatten infiltreras genom marken är 

förbjudet. 
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b) Inrättande av avloppsanläggning där renat bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) 

infiltreras genom marken får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i 

Ulricehamns kommun. 

Sekundär skyddszon: 

c) Inrättande av avloppsanläggning där renat klosettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten 

(BDT-vatten) infiltreras genom marken får inte ske utan tillstånd av Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

 
 
§7 Vägar och parkeringsplatser 

 

Primär och sekundär skyddszon:   

a) Planerat beläggningsarbete och förbättringsarbeten på väg på en total yta av 200m
2
 

eller mer vid samma tillfälle, får inte ske utan anmälan till Miljö- och byggnämnden i 

Ulricehamns kommun. Årligt underhåll och akuta insatser för trafiksäkerhet och 

framkomlighet omfattas inte av denna restriktion. 

b) Nyanläggning av väg samt parkeringsplats för mer än 20 personbilar eller motsvarande 

får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 

c) Daglig parkering eller uppställning under längre tid än en vecka av arbetsfordon eller 

tunga fordon får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns 

kommun. 

 

§8 Materialtäkter och markarbeten 

Primär och sekundär skyddszon:  

a) Schaktning och grävning i mark för anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd av 

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Schaktningsarbeten och markarbeten 

på en sammanhängande yta som är mindre än 200 m² eller underhåll av markledningar 

omfattas inte av denna restriktion. 

b) Grävning och muddring i grund- eller ytvatten får inte ske utan tillstånd av Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun. Underhåll av täckdikningssystem omfattas inte 

av denna restriktion. 

c) Pålning får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.  

d) Spontning får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.  

e) Borrning får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.  

f) Underjordsarbete får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns 

kommun.  
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g) Materialtäktsverksamhet är förbjudet. Husbehovstäkt omfattas inte av denna restriktion.  

h) Husbehovstäkt får inte förekomma utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i 

Ulricehamns kommun.  

i) Återfyllning med massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade 

är förbjuden. 

 
§9 Energianläggningar 

Primär och sekundär skyddszon:  

a) Anläggning för värme eller kyla genom utvinning ur, tillförsel till eller lagring i mark eller 

vatten får inte förekomma utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns 

kommun. 

 

§10 Skyltning 

a) Där väg passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar som 

passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som 

utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. 

b) Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan 

medföra risk för vattenförorening av vattentäkten skall skylt finnas som informerar om 

vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

 

§11 Ikraftträdande 

a) För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna 

krav på tillstånds- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter 

fastställts. 

 

§12 Anmälningsplikt vid risk för vattenförorening 

a) Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage 

och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om händelsen 

kan medföra risk för skadlig förorening av mark eller vatten. Anmälan skall göras till 

Räddningstjänsten och Miljö- och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun. 

b) Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112. 

 

  



 
 

 

 

 

Skyddsföreskrifter för Källeberg vattenskyddsområde, Ulricehamns kommun 2012-09-06 

Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 §142 

Diarienr 2012.0253 
 

§13 Ansökan om tillstånd samt anmälan 

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, ska ansökan inges skriftligen till Miljö- 

och byggnämnden i Ulricehamns kommun.  

b) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan göras skriftligen till Miljö- 

och byggnämnden i Ulricehamns kommun.  

§14 Dispens 

a) Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun 

meddela dispens från föreskrifterna ovan. 

 

§15 Tillsyn, avgifter och påföljd  

a) Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i 

miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och 

byggnämnden i Ulricehamns kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. 

b) Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. 

författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun. 
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Bilaga  A: DEFINITIONER AV BEGREPP 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2001:1063).  

Avverkningssäsong 

Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning 

ett år till nästa års knoppsprickning. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller 

sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional 

bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 

och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 

den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 

materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 

annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses - i enlighet med miljöbalken - kemiska produkter 

avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 

fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 

eller andra jordarter. 
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Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter: 

a) Invallning för enskilt förvaringskärl eller  

b) Invallning som är gemensam för flera förvaringskärl eller  

c) Dubbelmantlade rörledningar eller  

d) Annan anordning som säkerställer att det förvarade ämnet eller produkten kan 

uppfångas från ett läckande förvaringskärl.   

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne eller 

produkt. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 

vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 

andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta 

som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten. 

 


