BILAGA 5

2022-09-07

Förslag till skyddsföreskrifter för Tolkens vattenskyddsområde
Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för
Tolkens ytvattentäkt. Vattenskyddsområdets avgränsning framgår av bifogad karta i bilaga 4.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna
skyddsföreskrifter och ordningsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.
Inom vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för
vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10 och efterföljande versioner).

Öresjö vattenskyddsområde
Tolkens vattenskyddsområde ligger inom tertiär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde.
Inom de områden där vattenskyddsområdena överlappar varandra gäller skyddsföreskrifter för
båda vattenskyddsområdena och reglering enligt det strängaste kravet.
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Skyddsföreskrifter
1§ Petroleumprodukter och andra för yt- och grundvatten skadliga ämnen
Tankar mm

Uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp eller
transportbehållare, rymmande mer än 250 liter petroleumprodukter, eller
andra för yt- och grundvatten skadliga ämnen är förbjudet.
Undantag gäller för:
-Petroleumprodukter i fordons tank, motor, samt hydraulsystem.

Förvaring

Förvaring av sammanlagt mer än 150 liter petroleumprodukter eller andra
för yt- och grundvatten skadliga ämnen är förbjuden.
Undantag gäller för:
-Förvaring med sekundärt skydd.

Information: Ytterligare bestämmelser finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10.
2§ Båtmotorer och fordon på sjö och is
Användande av bensin- och dieseldrivna båtmotorer är förbjudet.
Båtmotorer

Undantag gäller för:
-fyrtakts- och tvåtaktsmotorer försedda med direktinsprutning.

Fordon på is

Användning av bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö får inte ske
utan tillstånd.

3 § Fordonstvätt
Fordonstvätt är förbjuden.
Fordonstvätt

Undantag gäller för:
-Tvätt i recirkulerande anläggning som saknar utsläpp av avloppsvatten
eller i anläggning som är ansluten till det kommunala spillvattennätet.
-Tvätt med enbart kallt vatten, utan användning av rengörings- samt
avfettningsmedel eller utrustning för högtryck.
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4§ Växtskyddsmedel
Spridning

Spridning utomhus av kemiska växtskyddsmedel är förbjuden.
Undantag gäller för:
-Punktbehandling

Förvaring

Yrkesmässig förvaring av kemiska växtskyddsmedel får inte ske utan tillstånd.

Jord- och
vattenslagning

Jord- och vattenslagning av plantor behandlade med kemiska växtskyddsmedel är
förbjuden.

5§ Växtnäringsämnen
Naturgödsel

Förvaring av naturgödsel får inte ske utan tillstånd.

Slam mm

Yrkesmässig spridning av slam från avloppsreningsverk och humanurin är
förbjuden.

Aska

Yrkesmässig spridning av aska får inte ske utan tillstånd.

6§ Avfall och förorenade massor
Avfall och
förorenade
massor

Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller
okänt föroreningsinnehåll är förbjuden.
Undantag gäller för:
-Kompostering av hushållsavfall på den egna tomten.
-Trädgårds- och parkavfall.
-Tillfällig uppläggning i samband med markarbeten.

Farligt avfall

Förvaring av farligt avfall är förbjuden.
Undantag gäller för:
-Förvaring av farligt avfall som uppkommer i det egna hushållet.
-Förvaring av farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet och som förvaras
skyddat från nederbörd och med sekundärt skydd.

Utfyllnad mm

Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller
okänt föroreningsinnehåll, för utfyllnad eller andra anläggningsarbeten, är
förbjuden.
Undantag gäller för:
-Återfyllnad med uppgrävda massor som varit tillfälligt upplagda i samband med
akuta markarbeten och som inte misstänks vara förorenade.
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Allmänna bestämmelser
Dessa föreskrifter gäller inte för den hantering, de åtgärder och den verksamhet som är
nödvändig för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vattenverket.
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den kommunala
nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Borås eller i Ulricehamn. I samband med sådan
prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala
nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i Borås eller i Ulricehamn. Nämnden kan förelägga om
särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för
miljöfrågor senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.
Dispens från dessa föreskrifter kan efter skriftlig ansökan medges av länsstyrelsen i Västra
Götaland. Detta under förutsättning att sökanden kan styrka att den sökta dispensen inte
motverkar syftet med föreskriften och att det finns särskilda skäl för en dispens.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten
tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
Vidare krävs inte tillstånd om den reglerade användningen (åtgärden) är prövad, eller kommer
att prövas med stöd av väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen
(1997:857) eller andra lagar där miljöbedömning enligt 6 kap MB krävs.
Övergångsbestämmelser
Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet
träder i kraft, även om de överklagas.
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på
tillståndsplikt alternativt anmälningsplikt 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 enligt dessa föreskrifter inte
bedrivas eller användas efter denna tidpunkt om inte tillstånd erhålls.
Upplysning
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om
inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska
omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de
bedöms kunna medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten via
telefon 112.
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Skyltning
Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar som
passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö, 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.
Där petroleumprodukter eller andra för yt-och grundvatten skadliga ämnen hanteras ska skylt
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Borås
Energi och Miljö. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

memo04.docx

5 (7)
BILAGA 5

Definitioner
Avfall

Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt
miljöbalken 15 kap § 1.Med avfall enligt dessa föreskrifter avses ej
hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda kärl för
regelbunden sophämtning. Inte heller de förpackningar som ska
återvinnas anses här som avfall.
Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten betraktas inte som avfall enligt
dessa föreskrifter. Trädgårdsavfall som uppkommer på den egna
tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt
avfallsförordningen (2020:614 1 kap 4§).

Fordon

Med fordon avses ett transportmedel med förbränningsmotor som kan
framföras på mark, vatten eller is.

För yt- och grundvattnet Ämnen och beredningar klassificerade och märkta som farliga
kemiska produkter, enligt den så kallade CLP-förordningen, eller
skadliga ämnen
tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7, samt andra för yt- och
grundvatten dokumenterat skadliga ämnen och beredningar,
exempelvis högfluorerade ämnen (PFAS) och produkter som
innehåller dessa.
Undantag gäller för produkter i faroklasserna aerosoler, brandfarliga
gaser, gaser under tryck och farligt för ozonskiktet samt för ämnen
och beredningar som av tillsynsmyndigheten bedöms sakna negativa
effekter på yt- eller grundvatten ur dricksvattensynpunkt.
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.

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna
hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk.
Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar av
de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, exempelvis i
samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses
vara hantering för hushållsbehov.

Jord- och vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses mellanlagring i mark eller i vatten
av plantor i väntan på utplantering.
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Kemiskt
växtskyddsmedel

Med kemiskt växtskyddsmedel 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.

Naturgödsel

Med naturgödsel avses avföring och urin från husdjur, vilket också
innefattar boskap, avseende minst 1 djurenhet. Även om naturgödsel
köps in och lagras ingår det till en mängd av över en 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, 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 kycklingar 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 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.

Punktbehandling

Behandling med en metod som medför att bekämpningsmedlet inte
sprids utanför det avsedda objektet för bekämpningen.

Sekundärt skydd

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den
lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller
annan behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med
sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Uppställning

Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet
längre än 12 timmar och där fordonet lämnas obevakat.

Yrkesmässig

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som
utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av
en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av
yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: ”en
person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga
verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och
egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”.
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