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Vattenskyddsföreskrifter Kättilstorp 
Vattenskyddsföreskrifterna är till för att främja en fortsatt god vattenkvalitet, både på lång och kort 
sikt. Inom vattenskyddsområdet kan skyddsföreskrifterna se olika ut beroende på vilken zon den 
boende eller verksamheten är lokaliserad i. Inom Kättilstorp vattenskyddsområde finns vattentäktzon 
samt primär- och sekundär skyddzon.  

1§ Vattentäktzon 

Inom vattentäktzonen är all annan verksamhet än vattenverksamhet förbjuden. 

2§ Petroleumprodukter mm. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Petroleum Hantering av mer än 25 liter 

petroleumprodukter får inte ske utan 
tillstånd av kommunens miljönämnd. 
Oljetankar belägna inomhus för 
bostadsuppvärmning samt drivmedel i 
fordons och arbetsmaskiners egna 
bränsletankar är undantagna från 
kravet på tillstånd.  

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får inte ske utan 
tillstånd av kommunens miljönämnd. 
Oljetankar belägna inomhus för 
bostadsuppvärmning samt drivmedel i 
fordons och arbetsmaskiners egna 
bränsletankar är undantagna från 
kravet på tillstånd. 

Fordonstvätt Fordonstvätt med avfettningsmedel 
eller därmed liknande produkter är 
förbjuden på annan plats än på 
anläggningar som är miljöprövad enligt 
miljöbalken för fordonstvätt, genom 
anmälan/eller tillståndsärende.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

3§ Bekämpningsmedel 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Bekämpnings-
medel 

Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel är förbjuden. 
Undantag gäller för sanering av 
skadedjur inomhus.  

Annan yrkesmässig hantering än 
transport av kemiska 
bekämpningsmedel får endast ske med 
tillstånd av den kommunala 
miljönämnden.  

4§ Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Växtnäring Yrkesmässig hantering av växtnäring är 

förbjudet.  
Annan yrkesmässig hantering än 
transport av växtnäringsämnen får 
endast ske med tillstånd av den 
kommunala miljönämnden.  

Slam Yrkesmässig spridning av slam från 
avloppsreningsverk är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Aska 
Yrkesmässig spridning av aska får 
endast ske med tillstånd av den 
kommunala miljönämnden.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon.  

5§ Avledning av avloppsvatten 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Avlopps-
anläggning 

Nyetablering av enskild 
avloppsanläggning för 
hushållsspillvatten och annat 
avloppsvatten är förbjuden.  
 
Ändring av enskild avloppsanläggning 
för hushållsspillvatten och annat 
avloppsvatten får endast ske med 
tillstånd av den kommunala 
miljönämnden.  

Nyetablering och ändring av enskild 
avloppsanläggning för 
hushållsspillvatten och annat 
avloppsvatten får endast ske med 
tillstånd av den kommunala 
miljönämnden.  

 

6§ Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Avfall mm.  Uppläggning, deponering, utfyllnad 

eller annan hantering av avfall, 
förorenade jord- och schaktmassor 
eller jord- och schaktmassor 
innehållande rester av avfall är 
förbjuden.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon.  

Timmer mm.  Upplag överstigande en 
avverkningssäsong av bark, flis, spån, 
timmer och liknande utan tät täckning 
är förbjudet.  

- 

Asfalt mm.  Upplag av asfalt och oljegrus är 
förbjudet.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon.  

Vägsalt Upplag av vägsalt är förbjudet Samma föreskrift som i primär 
skyddszon.  

Snö Upplag av snö med ursprung från 
trafikerade ytor utanför primär 
skyddszon är förbjudet.  

Upplag av snö med ursprung från 
trafikerade ytor utanför sekundär 
skyddszon är förbjudet.  

 

7§ Väghållning  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Väg Anläggande av ny väg får endast ske 

med tillstånd av den kommunala 
miljönämnden.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon.  

 

 

 

 

 

 

8§ Täktverksamhet och andra markarbeten 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Schaktning Större schaktnings-, sprängnings- 

pålnings- eller grävningsarbeten är 
förbjudet 

Större schaktnings-, sprängnings- 
pålnings- eller grävningsarbeten får 
endast ske med tillstånd av den 
kommunala miljönämnden.  

Materialtäkt Materialtäkt är förbjudet Samma föreskrift som i primär 
skyddszon 

Borrning Borrning i jord och berg är förbjudet Borrning i jord och berg får ej ske utan 
tillstånd av den kommunala 
miljönämnden.  

 

9§ Anläggningar för utvinning av energi 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Lagring och 
utvinning av 
energi 

Ny anläggning för lagring och utvinning 
av värmeenergi eller kyla från jord eller 
berg är förbjudet.  

Ny anläggning för lagring och utvinning 
av värmeenergi eller kyla från jord eller 
berg får endast ske med tillstånd av den 
kommunala miljönämnden.  

 

10§ Övrig verksamhet  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
Skadliga 
ämnen 

Hantering av större mängder än 
normalt hushållsbehov, av för grund- 
eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringeringsmedel, 
lösningsmedel eller andra miljöfarliga 
kemiska produkter får endast ske med 
tillstånd av den kommunala 
miljönämnden.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon.  

 

11§ Skyltning 

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall finnas skyltar som 
utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med 
skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd med väghållare. 

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt uppsättas som 
erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Falköpings kommun men 
bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt skall monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet 
till påfyllnadsstället.  

12§ Ikraftträdelse 

Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt vattenskyddsområdet fastställs. Enligt 7 kap 22§ 
miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft sen ast på dagen 
två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av den kommunala 
miljönämnden. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet som 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
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senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om tillstånd respektive gjort en 
anmälan till den kommunala miljönämnden.  

Definitioner av begrepp 

Avfall  

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2020:614). Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 
särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som 
upplag av avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 
hushållskompost på den egna tomten.  

Avverkningssäsong 

Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år 
till nästa års knoppsprickning.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses 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.  

Grävning 

Med större grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större ytan än för ett 
enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, 
avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar inkluderas ej.  

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.  

Kemiska bekämpningsmedel 

Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som kemiska produkter avsedda att förebygga 
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller skada på egendom.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.  

Normalt hushållsbehov 

Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 
man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.  
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Schaktning 

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för anläggningsarbeten på utstakat 
område större än 150m2, alternativt schaktning mer än en meter under marknivån.  

Spillvatten 

Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt-, och klosettvatten 
(Naturvårdsverket 87:6). 

Upplag 

Med upplag avses här plats på marken eller i vatten för uppläggning och förvaring av förorenande 
ämnen, avfall, förorenande massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. 
Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att beakta som upplag.  

Yrkesmässig 

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses 
yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och 
varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av 
dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. 
Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte 
markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.  

Lagstiftning 

Alla som bor och verkar inom ett vattenskyddsområde berörs av de bestämmelser som är fastslagna. 
Vattenskyddsföreskrifterna är i första hand ett förtydligande av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
(Miljöbalken kap. 2). Med stöd av Miljöbalkens 7 kap. kan större krav på försiktighet ställas jämfört 
med de krav som ställs i de allmänna hänsynsreglerna. 

Den som med uppsåt eller oaktsamhet orsakar en skada, risk för skada eller annan olägenhet i 
vattenskyddsområdet kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap. 2§ Miljöbalken. 
Ansvaret att skaffa sig nödvändig kunskap och tillräckliga skyddsåtgärder för att motverka skada 
inom vattenskyddsområdet åligger verksamhetsutövaren.  
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