Skyddsföreskrifter
Dalsjöfors vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av vattenskyddsområde för Dalsjöfors.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Dalsjöfors
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Dalsjöfors träder ikraft från och med 2017-09-21.
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 att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Dalsjöfors vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av
biologiska bekämpningsmedel får
inte ske utan tillstånd av den
kommunala nämnden för
miljöfrågor.

c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken får inte ske utan tillstånd

annat spillvatten i marken är

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av tungt

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

fordon är förbjudet:

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

•

under en längre
sammanhängande tid än en

den kommunala nämnden för miljöfrågor:
•

vecka
•

regelbundet återkommande
parkering.

Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.

•

Regelbundet återkommande parkering.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§10 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.

c) Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§11 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§12 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
De skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt som finns inom vattenskyddsområdet gäller
parallellt med dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av 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 inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder

•
•
•

Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
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. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

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 enskilda
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.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

