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VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER 

§ 1  Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än 
vattentäktsverksamhet förbjuden. Området skall vara inhägnat. 

§ 2  Petroleumprodukter mm. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 
primär och sekundär 
skyddszon. 

Uppställning och 
återkommande parkering av 
arbetsfordon, 
arbetsmaskiner, tunga fordon 
och stationära 
förbränningsmotorer får ej 
ske utan anmälan till Miljö- 
och bygglovsnämnden i 
Härryda kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

 
 
 
 

--- 

Avlopp via golvbrunn i 
pannrum eller motsvarande i 
bostadshus där det 
förekommer cistern eller 
förvarningstank för 
brandfarlig vara är 
förbjuden. 

--- --- 

Fordonstvätt med 
avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter är 
förbjuden. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

 

Fordonstvätt med 
avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter är 
förbjuden utanför godkända 
tvättanläggningar.  
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§ 3 Bekämpningsmedel  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

All hantering av kemiska 
bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

All hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Yrkesmässig användning av 
kemiska bekämpningsmedel 
kräver tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun.  

Hantering av med 
bekämpningsmedel 
behandlade plantor är 
förbjuden. 

--- --- 
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§ 4 Växtnäringsämnen, djurhållning mm. 

Primär skyddszon A Primär skyddszon B Sekundär skyddszon  

All hantering av naturgödsel 
är förbjuden. 

Spridning av flytgödsel och 
urin är förbjuden. Spridning 
av fastgödsel, liksom övrig 
hantering av naturgödsel, 
kräver tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

All hantering av naturgödsel 
kräver tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Spridning av handelsgödsel 
kräver tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon A. 

--- 

Djurhållning är förbjuden. 

 

Djurhållning av mer än två 
djurenheter per hektar kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon B. 

Spridning av slam eller urin 
från reningsverk eller enskild 
reningsanläggning är 
förbjuden. 

 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon A. 

Spridning av slam eller urin 
från reningsverk eller enskild 
reningsanläggning kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Lagring av ensilage som kan 
avge pressaft är förbjuden. 

--- --- 
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§ 5 Avledning av avloppsvatten 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Nyetablering av 
avloppsanläggning för 
hushållsspillvatten är 
förbjuden.  

 

Nyetablering av 
avloppsanläggning för 
hushållsspillvatten kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun.  

Samma föreskrift som i 
sekundär skyddszon. 

 

Utsläpp av orenat 
avloppsvatten är förbjudet. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 
primär och sekundär 
skyddszon. 

 

§ 6 Upplag 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Upplag av avfall, förorenade 
massor eller massor med 
okänd miljöstatus är 
förbjudet. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

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

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Upplag av asfalt och oljegrus 
är förbjudet.  

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Upplag av vägsalt är 
förbjudet. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Upplag av snö med ursprung 
från trafikerade ytor utanför 
den primära skyddszonen är 
förbjudet. 

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

--- 
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§ 7 Väghållning  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Beläggningsarbete och andra 
förbättringsarbeten på väg, 
på en total yta av 50 m2 eller 
mer, får ej ske utan anmälan 
till Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Nyanläggning av väg är 
förbjuden om inte 
nödvändiga skyddsåtgärder 
vidtas för att hindra 
förorening av ytvatten och 
grundvatten. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Spridning av vägsalt kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

--- --- 

Användning av spillolja, eller 
därmed liknande produkter, 
som dammbindningsmedel är 
förbjudet. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 
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§ 8 Täktverksamhet och andra markarbeten  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Större schaktnings- eller 
grävningsarbeten kräver 
tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Pålning får ej ske utan 
anmälan till Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Spontning får ej ske utan 
anmälan till Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Materialtäkt såsom grustäkt 
är förbjudet. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Återfyllning med massor som 
medför risk för förorening av 
grund- eller ytvatten är 
förbjuden. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 
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§ 9 Energianläggningar och vattenutvinning 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Ny anläggning för lagring och 
utvinning av värmeenergi 
eller kyla från berg, mark och 
vatten kräver tillstånd av 
Miljö- och bygglovsnämnden 
i Härryda kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Befintlig anläggning för 
lagring och utvinning av 
värmeenergi eller kyla från 
berg, mark och vatten skall 
anmälas till Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Ny anläggning för uttag av 
vatten från berg och mark 
kräver tillstånd av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

Befintlig anläggning för uttag 
av vatten från berg och mark 
skall anmälas till Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

--- 

 

§ 10  Transport  

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Genomgående transport av 
farligt gods är förbjudet. 

--- --- 
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§ 11  Övrig verksamhet 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Etablering av sådan 
verksamhet som innebär risk 
för förorening av yt- eller 
grundvatten kräver tillstånd 
av Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda 
kommun.  

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 
primär och sekundär 
skyddszon. 

Hantering av större mängder 
än för normalt hushållsbehov, 
av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra 
miljöfarliga kemiska 
produkter kräver tillstånd av 
Miljö- och bygglovsnämnden 
i Härryda kommun. 

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 
primär och sekundär 
skyddszon. 

All hantering som medför att 
outnyttjade eller på annat sätt 
kasserade eller överblivna 
läkemedel når yt- eller 
grundvatten är förbjuden.  

Samma föreskrift som i 
primär skyddszon. 

Samma föreskrift som i 
primär och sekundär 
skyddszon. 

Yrkesmässig spridning av 
kalk kräver tillstånd av Miljö- 
och bygglovsnämnden i 
Härryda kommun.  

--- --- 

Annan kemisk behandling av 
vattendrag än kalkning är 
förbjuden.  

--- --- 

 




