
                   Om en olycka inträffar! 

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan              

innebära risk för att yt- eller grundvattnet förorenas ska 

du omedelbart anmäla det till Räddningstjänsten på              

telefon 112.                                                          
Kontakta även Sydnärkes Mljöförvaltning 

0584 47 34 00  

och Laxå vatten AB  0584 47 32 00                                       

 

Var söker jag tillstånd eller anmäler  

en verksamhet? 

Om ni avser att skicka in en anmälan eller en  

tillståndsansökan enligt föreskrifterna till  

vattenskyddsområdet ta kontakt med                        

Sydnärkes Miljöförvaltning. 

Om Ni har frågor kring vattenskyddsområdet kan ni 

vända Er till: 

 

 

Sydnärkes miljöförvaltning 

0584 47 34 00  
Laxå Vatten AB 

0584 47 32 00 

Laxå Vatten AB 

BOX 60  

Laxå Avloppsverk 

695 22 Laxå 

 

tel: 0584 47 32 00 

E-post: info@laxavatten.se 

Hemsida: www.laxavatten.se 

Information om skyddsområde för   

Kroa vattentäkt 

I juni 2010 beslutade länsstyrelsen i Örebro län om vattenskyddsområde 

och föreskrifter för grundvattentäkten vid Kroa, Finnerödja. 

Vi vill med denna informationsbroschyr upplysa om vattenskyddet och 

kort förklara vad bestämmelserna i föreskrifterna innebär. 

Vårt informationsblad täcker inte in alla bestämmelser, utan beskriver 

bara de vanligaste frågorna. Är det något du är osäker över så ber vi Dig 

kontakta Laxå Vatten eller Sydnärkes Miljöförvaltning.                              

Telefonnummer hittar Du i slutet av broschyren.  



                           

            Varför ett skyddsområde? 

Nödvändigheten att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.  

Att skydda ett vatten lämpligt för dricksvattenframställning är en viktig 

nationell och kommunal fråga.       

                                                                                                                             

Att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbal-

ken är ett av många verktyg för att uppnå detta.  

Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att: 

 

 Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän 

hänsyn. 

 

 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsbestämmelser inom 

just detta vattenskyddsområde. 

 

 Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

 

 Använda mark och vatten på bästa sätt. 

 

 Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 
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                          Bakgrund 

Finnerödja samhälle försörjs med dricksvatten från en grundvattentäkt 

vid Kroa, Laxå Kommun. Jordlagren vid vattentäkten består av sand 

och grus, så kallat isälvsmaterial. 

Grundvattnet pumpas upp i två borrade brunnar. Det vatten som 

pumpas upp bildas genom att  regnvatten infiltrerar ner i marken och 

rinner till grundvattenytan. Isälvsavlagringar har generellt sett goda 

vattenförande egenskaper. 

En god och säker vattenförsörjning är nödvändig. Ett vatten skyddat 

mot föroreningar är en första förutsättning för detta. En del i arbetet 

med att skydda vattnet vid Kroa är det vattenskyddsområde med           

tillhörande skyddsföreskrifter som har skapats. 

Skyddsföreskrifterna reglerar dels det som inte får göras, och dels de 

förutsättningar under vilka vissa verksamheter ändå kan bedrivas inom 

skyddsområdet. Grunden för detta är Miljöbalken. 

Hur påverkar skyddsområdet mig som 

fastighetsägare? 

För de allra flesta innebär det ingen stor uppoffring. Varje fastighet 

med sin verksamhet är dock unik.       

                                                                                                                             

I normala fall berörs man genom att man måste visa återhållsamhet 

och försiktighet med verksamheter och ämnen som kan förorena  

vattentäkten.  Man kan i vissa fall behöva söka tillstånd hos Sydnärkes 

Miljöförvaltning.           



        Skyddsområdets olika zoner 

Vattenskyddsområdet är indelat i fyra zoner nämligen vattentäktszon 

samt primär, sekundär och tertiär vattentäktszon. Skyddszonerna re-

dovisas på karta över skyddsområdet (se mittuppslaget).  

          Inom primär skyddszon gäller: 

 All hantering av petroleumprodukter är förbjuden, med 

undantag för volymer mindre än 10 liter samt            

drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 

 

 Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 

 

 Inrättande av avloppsanordningar för behandling av 

hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från           

gemensamhetsanläggningar är förbjuden 

 

 Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed          

jämförlig produkt, på andra platser än i för ändamålet 

avsedd tvätthall med olje- eller bensinavskiljare, är        

förbjuden. 

 

 Hantering av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel,        

handelsgödsel och avloppsslam) får inte förekomma 

utan tillstånd. 

 

 Djurhållning (inklusive betesdjur) får, med undantag för 

sällskapsdjur, inte förekomma utan tillstånd. 

 
 

      Inom tertiär skyddszon gäller:      
 För all hantering av petroleumprodukter krävs            

anmälan, med undantag för volymer mindre än 250  

liter samt drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 

 

 Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte              

förekomma utan tillstånd. 

       forts sekundär skyddszon 

 För etablering av anläggningar för uttag av grundvatten 

krävs tillstånd. 

 

 Uppställning av fordon med farligt gods är förbjuden.  

 

 Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed            

jämförlig produkt, på andra platser än i för ändamålet 

avsedd tvätthall med olje- eller bensinavskiljare, är           

förbjuden. 

 

 För etablering av miljöfarlig verksamhet som kan          

innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten 

och som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken krävs 

tillstånd. 



          Inom sekundär skyddszon gäller: 
 Avverkning, med annat än handhållna redskap, får inte 

förekomma utan anmälan. 

 

 Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och           

liknande får inte förekomma utan tillstånd. Tillfälliga 

icke övertäckta upplag av bark, flis, spån och liknande 

får inte förekomma utan tillstånd. Med tillfällig avses 

högst en avverkningssäsong. Undantaget från                     

tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt 

husbehov. 

 

 För tillfälliga upplag av avfall eller av massor som är  

förorenande krävs tillstånd. Permanenta upplag av avfall 

eller av massor som är  förorenande är förbjudna.               

Med tillfälliga avses högst 6 månader. 

 

 Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt eller därmed          

jämförlig produkt är förbjudna. 

 

 Materialtäkt (grus-, ler- bergtäkt eller liknande) som 

inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken, 

t.ex.husbehovstäkt får inte förekomma utan tillstånd. 

 

 Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är 

förbjuden.  

 

 Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller 

kyla ur mark,  ytvatten eller grundvatten får inte           

etableras utan tillstånd. 

 

 

      

        forts primär skyddszon 

 

 Avverkning, med annat än handhållna redskap, får inte 

förekomma utan anmälan.   

 

 Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och lik-

nande får inte förekomma utan tillstånd. Tillfälliga icke 

övertäckta upplag av bark, flis, spån och liknande får 

inte förekomma utan tillstånd. Med tillfällig avses högst  

en avverkningssäsong. Undantaget från tillståndsplikt är 

privatpersoners upplag för normalt husbehov. 

 

 För tillfälliga upplag av avfall eller av massor som är  

förorenande krävs tillstånd.  

 

 Permanenta upplag av avfall eller av massor som är för-

orenande är förbjudna. Med tillfälliga avses högst 6      

månader. 

 

 Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför          

primär skyddszon är förbjuden. 



         forts primär skyddszon 

 Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt eller därmed           

jämförlig produkt är förbjuden. 

 

 Materialtäkt (grus-, ler- bergtäkt eller liknande) är         

förbjuden.         

                                

 Schaktningsarbeten (t.ex. i samband med vägbyggen  

eller andra anläggningsarbeten), pålning, spontning och 

underjordsarbete får inte utföras utan tillstånd. 

 

 Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är 

förbjuden. 

 

 Inrättande av anläggningar för utvinning eller lagring av 

värme eller kyla  ur mark och grundvatten är                 

förbjuden. 

 

 Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten är 

förbjuden 

 

 Uppställning av fordon med farligt gods är förbjuden. 

 

 Uppställning och återkommande parkering av           

diesel-, bensin- och etanoldrivna fordon och arbets  

maskiner, med undantag för personbilar, är förbjuden. 

 

 Etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära 

risk för förorening av yt- eller grundvatten är              

förbjuden. 

        

      Inom sekundär skyddszon gäller: 

 För all hantering av petroleumprodukter krävs tillstånd, 

med undantag för volymer mindre än 100 liter samt 

drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. 

 

 Hantering av kemiska bekämpningsmedel får, med         

undantag för privatpersoners hantering inomhus, inte 

förekomma utan tillstånd. 

 

 För inrättande av avloppsanordningar för                    

behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll 

och gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd. 

 

 För ändring som är             

anmälningspliktig enligt              

14§ Förordning om              

miljöfarlig verksamhet och             

hälsoskydd (1998:899),av  

avlopps-anordning krävs        

tillstånd. 

 

 Hantering av växtnärings    

ämnen (t.ex. naturgödsel,       

handelsgödsel och avlopps 

slam) får, med undantag för 

privatpersoners hantering 

för normalt husbehov, inte 

förekomma utan tillstånd. 


