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Beslut 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Tidaholms  
kommun om vattenskyddsområde för Källefall vattentäkt i Tidaholms kommun.  
Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner framgår av  
bifogad karta, se bilaga 1. 
 
Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att  
nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.  
 
Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

 

§ 1 Vattentäktszon 
 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet  
förbjuden. Marken inom detta område får endast disponeras av  
vattentäktsinnehavaren. 
 

§ 2 Täktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten 
 

Primär och sekundär skyddszon: 
Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäktsverksamhet får inte bedrivas utan  
tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.  
 
Schaktningsarbeten omfattande mer än 100 m2 får inte ske utan tillstånd från  
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Borrning, pålning och spontning får  
inte utföras utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.  
Undantaget från tillståndsplikten är arbeten som är nödvändiga att utföra  
genast till följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar  
trafiksäkerheten eller framkomligheten på allmän väg. Undantaget från  
tillståndsplikten är också schaktningsarbeten för underhåll av markförlagda  
ledningar. 
 

§ 3 Upplag och deponering 
 

Primär skyddszon: 
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och  
massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från  
förbudet är komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i  
hushållskompost på den egna tomten. 
 
Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.  
 
Upplag av snö från ytor utanför den primära zonen är förbjudet.  
 
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre  
än en avverkningssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för  
uppvärmning eller trivseleldning i egen bostad är undantaget från  
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tillståndsplikten. 
 

Sekundär skyddszon:  
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och  
massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är  
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i  
hushållskompost på den egna tomten. 
 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. 
 
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre  
än en avverkningssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för  
uppvärmning eller trivseleldning i egen bostad är undantaget från  
tillståndsplikten. 
 
Tertiär skyddszon: 
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och  
massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är  
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i  
hushållskompost på den egna tomten. 
 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte ske utan anmälan till den  
kommunala nämnden för miljöfrågor.  
 

§ 4 Avledning av avloppsvatten 

 
Primär skyddszon 
Nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark och vatten är  
förbjuden. Ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till mark eller  
vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.  
 
Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är  
förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon  
Nyetablering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till  
mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för  
miljöfrågor.  
 
Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är  
förbjuden. 
 
Tertiär skyddszon 
Nyetablering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till 
mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för  
miljöfrågor. 
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§ 5 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

 
Primär skyddszon 
Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för  
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd  
större volym än 50 liter är förbjuden. Övrig hantering av mer än 50 liter  
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte regleras i dessa  
skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för  
miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är transporter och lagring av  
bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget från kravet på tillstånd  
gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd  
som rymmer hela den lagrade volymen. 
 
Uppställning av arbetsfordon med en bränsletankvolym om 50 liter eller större,  
över natten eller längre, samt tankning av drivmedel är förbjuden. Undantaget  
från förbudet är arbetsfordon som är försedda med sekundärt skydd.  
 
Sekundär skyddszon  
Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för  
petroleumprodukter med en sammanlagd större volym än 50 liter får inte ske  
utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Övrig hantering av  
mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte  
regleras i dessa skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är  
transporter och lagring av bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget  
från krav på tillstånd gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd  
och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen. 
 
Tankning av drivmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är tankning som  
sker under övervakning och med tankmunstycke försett med automatisk  
avstängning.  
 

§ 6 Bekämpningsmedel och kemikalier 

 
Primär skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, är  
förbjuden.  
 
Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelsbehandlade plantor är  
förbjuden.  
 
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd  
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala  
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter. 
 
Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga  
ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i  
behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer  
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hela den förvarade volymen. 
 

Sekundär skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, får inte ske  
utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.  
 
Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelbehandlade plantor är förbjuden.  
 
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd  
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala  
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter. 
 
Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga  
ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i  
behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer  
hela den förvarade volymen. 
 
Tertiär skyddszon: 
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd  
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala  
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter. 
 

§ 7 Energianläggningar  

 
Primär och sekundär skyddszon: 
Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi i berg,  
jord eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för  
miljöfrågor. 
 

§ 8 Fordonstvätt och tvätt av maskiner 

 
Primär och sekundär skyddszon:  
Fordonstvätt och tvätt av maskiner, med användning av avfettningsmedel,  
rengöringsmedel eller tvättmedel, är förbjudet med undantag för inom  
anläggning som prövats enligt miljöbalken genom anmälan eller  
tillståndsprövning. 
 

§ 9 Enskilda grundvattentäkter 

 
Primär och sekundär skyddszon: 
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 
Tertiär skyddszon: 
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan anmälan till den  
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
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§ 10 Annan miljöfarlig verksamhet 

 
Primär och sekundär skyddszon: 
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt  
miljöbalken, som inte regleras särskilt i dessa skyddsföreskrifter, får inte ske  
utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från  
tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan  
från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus. 

 

§ 11 Djurhållning  

 
Primär skyddszon: 
Djurhållning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för  
miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon: 
Djurhållning omfattande mer än 10 djurenheter får inte ske utan tillstånd från  
den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
 

§ 12 Nedgrävning av hästdjur 

 
Primär och sekundär skyddszon: 
Nedgrävning av hästdjur är förbjudet.  
 
Tertiär skyddszon: 
Nedgrävning av hästdjur får inte ske utan anmälan till den kommunala  
nämnden för miljöfrågor. 
 

§ 13 Väghållning 

 
Primär, sekundär och tertiär skyddszon: 
Användning av vägsalt och dammbindningsmedel med undantag för normalt  
vägunderhåll är förbjudet. 
 

§ 14 Allmänna bestämmelser 

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till  
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillstånd kan förenas med särskilda  
villkor. 
 
I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas  
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Nämnden kan förelägga om  
särskilda försiktighetsmått. 
 
Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet  
med skyddet, kan den kommunala nämnden för miljöfrågor medge dispens  
från förbud enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.  
 
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har  
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tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap.  
(jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av  
miljöbalken. 
 

§ 15 Påföljder 

Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap.  
miljöbalken. 
 

§ 16 Övergångsbestämmelser 

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och  
föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att  
dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning  
som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får verksamhet eller anläggning  
som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter  
inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive  
anmälningsplikten uppfylls.  
 
 

Beslutsunderlag 
 

Redogörelse för ärendet 

Samråd har skett med berörda myndigheter 2016 och 2017. Ägare och  
innehavare av särskild rätt till marken inom det föreslagna  
vattenskyddsområdet för Källefall vattentäkt har förelagts om att lämna  
yttrande över det bilagda förslaget till vattenskyddsområde och  
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Av samrådsredogörelsen framgår de  
synpunkter som har lämnats i samrådsprocessen. Skyddsföreskrifterna har  
därefter reviderats. 

 

Lagstöd 

Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen  
eller kommun förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller  
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för  
vattentäkt.  
 
För ett vattenskyddsområde ska, enligt 7 kap 22 § miljöbalken, länsstyrelsen  
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att  
förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med  
området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att  
skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för  
detta.  
 
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om rätten att  
färdas och vistas inom ett vattenskyddsområde om det behövs för att  
tillgodose syftet med skyddet.  
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Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna 

Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa ett effektivt skydd för  
grundvattnet inom skyddsområdet så att vattnet efter normalt  
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.  
 
Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på  
försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels  
föreskriva de inskränkningar i markanvändningen kring Källefalls vattentäkt  
som behövs utifrån de speciella förutsättningar som råder i området.  

  

Riskanalys 

Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de  
skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattenskyddsföreskrifter är bara ett av  
alla verktyg som kan behövas för att reducera risker för vattentäkten. Det är  
inte alla risker som enkelt kan regleras i skyddsföreskrifterna. Andra åtgärder  
såsom beredskapsplaner och åtgärder vid vägdike (t.ex. sedimenterings- 
dammar), kan också krävas för att erhålla ett tillräckligt gott skydd för  
vattentäkten.  
 

Vattentäktens skyddsvärde 

Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5, kan  
Källefalls vattentäkt tillsammans med anslutande delar av  
Hökensåsformationen betecknas ha ”extremt till mycket högt skyddsvärde”  
både som viktig allmän vattentäkt och som ”större vattenförekomst med  
planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning”. 

 

Vattenskyddsområdets avgränsning 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär  
skyddszon och tertiär skyddszon.  

 
Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en  
vattentäkt. Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än  
verksamhetsutövaren. Med vattentäktszon föreslås inhägnat område runt  
råvattenbrunn 1 och vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över  
råvattenbrunn 2. Med nuvarande utformning på vattentäkten, med inhägnad,  
låst bom och låst brunnsöverbyggnad, bedöms säkerheten mot obehörig  
verksamhet vara god. 

 
Primär skyddszon 
Syftet med primär skyddszon är att skapa ett rådrum i händelse av akut  
förorening. Vid identifiering av primär skyddszon beaktas känsliga  
inströmningsområden. Den föreslagna primära skyddszonen sammanfaller i  
stora delar med den nu gällande inre skyddszonen. Det enda undantaget är  
väster om vattentäkten där den primära zonen även föreslås inkludera ett  
mindre område, i huvudsak skogsmark, mellan vägen och den nuvarande inre  
skyddszonen. Den nuvarande inre skyddszonen anses i övrigt uppfylla kravet  
på en strömningstid om minst 100 dagar till vattentäktszonen. 
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Utsträckningen på den primära zonen har baserats på en sammanvägning av  
teoretiska metoder och en bedömning utifrån övrig kunskap om området. 

  
Gränserna har dock i största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller  
fastighetsgränser. 

  
Sekundär skyddszon 
Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god yt- och  
grundvattenkvalitet. Den sekundära zonen innefattar ett område som med stor  
sannolikhet motsvarar minst ett års uppehållstid i grundvattenmagasinet.  
Utsträckningen på den sekundära zonen har i likhet med avgränsningen av  
primär skyddszon baserats på en sammanvägning av teoretiska metoder samt  
en bedömning utifrån övrig kunskap om området.  
 
Hydrogeologisk kartering av SGU, samt översiktlig fältbesiktning, har indikerat  
potentiellt goda grundvattenförhållanden i stora delar av isälvsavlagringen.  
Området både norr och söder om vattentäkten måste därför betecknas som  
mycket värdefullt att skydda för framtiden. Den föreslagna sekundära zonen  
inkluderar därför delar av isälvsavlagringen runt Gårsjön. I detta område finns  
också tydligt markerade åsbildningar som bedöms tillhöra samma  
grundvattenmagasin som vid vattentäkten i Källefall. 
 
Gränserna har i övrigt största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller  
fastighetsgränser. 
 
Tertiär skyddszon 
Syftet med den tertiära skyddszonen är att skydda grundvattnet från påverkan  
ur ett långsiktigt tidsperspektiv, och tydliggöra betydelsen av detta för  
nuvarande och framtida verksamhetsutövare inom tillrinningsområdet till  
vattentäkten. Vidare utgör tillrinningsområdets södra delar ett möjligt område  
för framtida reservvattentäkt, vilket genom den tertiära zonen ändå kan få ett  
visst skydd redan idag. 
 
Den tertiära skyddszonen bör omfatta hela tillrinningsområdet till vattentäkten. 
Utsträckningen på den tertiära zonen inkluderar även ett mindre område i  
anslutning till Källefall som avrinner mot dalgången vid Källefall och  
vattentäkten, men faller något utanför det identifierade ytavrinningsområdet.  
Detta baseras på att det i likhet med den sekundära zonens utbredning ofta är  
en skillnad mellan påverkansområdet från en pumpad brunn och den naturliga  
ytvattenavrinningen. I öster ovanför Sparvahem och Hammarbackarna har  
gränsen på den tertiära zonen justerats marginellt i förhållande till  
ytavrinningsområdet, i syfte att göra gränsen tydligare. Gränsen följer här  
Vätterleden och kommungränsen mot Hjo kommun. 
 

Bedömning 

Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de  
skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattentäkten har ett extremt till mycket  
högt skyddsvärde både som viktig allmän vattentäkt och som ”större  
vattenförekomst med planerad eller sannolik framtida allmän  
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vattenförsörjning”. Vid utformningen av skyddsföreskrifterna har  
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16)  
beaktats. De föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms i sin föreslagna  
utformning inte medföra större intrång för berörda fastigheter och  
verksamhetsutövare än vad dessa i enlighet med miljöbalken är skyldiga att  
tåla. Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms  
därför kunna fastställas. 
 

 

Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna 
  

Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Enligt 7  
kap. 22 och 30 §§ miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna omedelbart även om  
de överklagas. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens 2 kap 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  
försiktighetsmått 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 utnyttjas  
eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan  
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada  
vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla begränsningar av  
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras  
för att förebygga eller avhjälpa skadan.  

 

Olyckor och spill 

Spill, läckage och andra händelser som är av sådan omfattning att de kan  
medföra risk för skadlig förorening i mark eller vatten inom  
vattenskyddsområdet ska anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått  
kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på  
telefonnummer 112. Lagstöd; 2 kap 1§ lagen om skydd mot olyckor.  
Ytterligare bestämmelser om underrättelser till olika instanser vid utsläpp och  
olycka gäller av 10 kap miljöbalken, förordningen om verksamhetsutövares  
egenkontroll, 2 kap lagen om skydd mot olyckor samt 2 kap förordningen om  
skydd mot olyckor. 

 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan  
meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med en sådan  
prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva de särskilda villkor, som anses  
behövliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens  
får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med  
föreskrifternas syfte. 
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Ersättning 

De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena  
vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar  
pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Ersättning utgår  
dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens  
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om  
ersättning eller inlösen förs i mark- miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. 

 

Tillsyn 

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) är den kommunala nämnden,  
som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt  
miljöbalken, tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdet med tillhörande  
skyddsföreskrifter, eftersom vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna  
har fastställts av Tidaholms kommun.  

 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte  
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Förutom dessa  
skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana  
bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. 

Uppsättning av skyltar och stängsel 

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får  
annans mark tas i anspråk för detta. Vid väggräns till skyddsområdet och invid  
vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det  
sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av  
skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från  
vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom  
vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 

  

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av  
farligt gods. 

 

Upphävande av gamla vattenskyddsområden  

Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter fastställt av  
Vattendomstolen 1972 kommer att upphävas av kommunfullmäktige i separat  
beslut. 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den  
dag kungörelse om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen  
framgår tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om  
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I  
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överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att  
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer.  
Skrivelsen ska undertecknas. 
 
Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare  
överklagandet till Länsstyrelsen. 
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Definitioner av begrepp 
 

Arbetsfordon 
Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas enbart för  
persontransport. Som exempel kan nämnas traktor och tröska. 
 
Avfall 
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en  
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig  
att göra sig av med.  
 
Avloppsvatten 
Med avloppsvatten avses: 

 Spillvatten eller annan flytande orenlighet 

 Vatten som använts som kylning 

 Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 
 
Avverkningssäsong 
Med avverkningssäsong avses tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa  
års knoppsprickning. 
 
Brandfarlig vätska  
Vätska med en flampunkt lika med eller lägre än 100 °C. 
 
Brännved 
Med brännved avses här ved för uppvärmningsbehov på enskild fastighet. 
 
Deponering 
Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken där  
avfall förvaras under längre tid än ett år. 
 
Djurhållning 
I begreppet djurhållning inkluderas: 

 Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
 
Djurenhet 
Med en djurenhet avses: 
      1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
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10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kyck-
lingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 
träck eller urin. 

 
Fordon 
Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på  
mark, vatten eller is.  
 
För grund- eller ytvattnet övriga skadliga ämnen 
Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter som  
kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera  
dricksvattenförsörjningen, t.ex. lösningsmedel, impregneringsmedel,  
svårnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen, ämnen som kan ge smak- och  
luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.  
Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor räknas inte med här eftersom de  
regleras i särskild paragraf. 
 
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 föroreningshalt  
överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade  
massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av  
tillsynsmyndigheten. 
 
Hantering 
I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som 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 sådant uttag av material som ska användas inom  
den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte  
täkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras  
eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. 
 
Kommunala nämnden för miljöfrågor 
Med den kommunala nämnden för miljöfrågor avses den nämnd som ska  
svara för den prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet som  
ankommer på tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken. 
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Materialtäkt 
Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 
 
Miljöfarlig verksamhet 
Med miljöfarlig verksamhet avses  

 
      1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 

eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp 
än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller 
grundvatten, eller 
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, jonise-
rande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

 
Nederbördsskydd 
Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning som  
skyddar mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner eller behållare anses vara  
nederbördsskyddade. 
 
Normal hushållsförbrukning 
Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka förpackningar av  
de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i  
detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus  
ingår också i begreppet. 
 
Normalt vägunderhåll 
Med normalt vägunderhåll avses snöröjning, halkbekämpning och  
dammbindning med salt. 
 
Sekundärt skydd 
Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter 
a) Invallning för enskild cistern eller behållare eller 
b) Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare eller 
c) Dubbelmantlade rörledningar eller 
d) Dubbelmantling av cistern eller behållare 
e) Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och kan  
inrymma hela den lagrade volymen vid läckage utan att läckage når mark eller  
vattendrag 
f) Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade  
ämnet eller produkten kan samlas upp. 
 
Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett  
ämne eller produkt.  
 
Schaktning 
Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs. att  
åstadkomma en grop i marken. Det räknas som schaktning även om marken  
sedan återfylls. 
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Täckning 
Med täckning avses ett skydd som placeras så att regnvatten förhindras att nå  
bark, flis, spån, timmer och liknande för att förebygga att ämnen lakas ur  
veden. 
 
Vattentäktszon 
Med vattentäktszon avses inhägnat område runt råvattenbrunn 1 och  
vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över råvattenbrunn 2. 
 
Växtskyddsmedel 
Med växtskyddsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att skydda  
växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.  
Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande  
växter. Med dessa medel avses inte ättiksprit och såpvatten. 
 
Yrkesmässig 
För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss  
omfattning och varaktighet samt har ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är  
av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda  
för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara  
vederbörandes huvudsysselsättning. 
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