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Omreglering av tomträttsavgäld
för
fastigheterna
2016-10-03
Dnr 2016/KS0515 256
Kälken 6, Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och
Avd: Mark och
exploatering 5 i Borås Stad
Tömmen
Handläggare: Anders Graad
2016-09-22

Dnr 2016/KS0515 256

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Omreglering av tomträttsavgäld för Kälken 6, Oket 2, Selen
5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen 5 i Borås Stad
Tomträttsfastigheterna Kälken 6, Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen
5 är nu innevarande år aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga
tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 2018-01-01. Avgäldsperioderna är 10 år för alla fastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före utgången av
den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste talan
om omprövning av avgälden väckas vid mark- och miljödomstolen senast ett år före
utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna i
samband med omregleringen att friköpa sina tomträtter.
Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive fastighets
marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde
har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är gjord med 100.000 kr. Dessutom har
reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2015-års taxering motsvarar 75 % av
marknadsvärdet i 2013 års prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp
till 100 %, vilket ska motsvara marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2013, prisnivån som ligger till grund för 2015års fastighetstaxering, har gjorts med 25 % vilket motsvarar den prisökning som skett
i Västsverige på småhusmarknaden från 2013 till 1:a kvartalet 2016 enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger följande för de två exempelfastigheterna Vikten 2
(tax.värde; 417 000 kr) och Vinkeln 1 (tax.värde: 547 000 kr);

2

Tax.värde
mark

Reduktion
va-anslutn
-100 000

Reduktion
trädgårdanl
- 10 %

Marknadsvärde
:0.75

Uppräkning
gentemot 2013
+ 25 %

Avgäldsunderlag

417 000
547 000

-100 000
-100 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,25
1,25

474 000
669 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna för Vikten 2 och Vinkeln 1, 14
200 kr respektive 20 100 kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller
på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad som tillämpas i
tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.
De nya tomträttsavgälderna blir som framgår av nedanstående tabell.
Fastighet

Period
Ny fr o m
Längd år

Kälken 6
Oket 2
Selen 5
Släden 12
Spaden 2
Tömmen 5

10
10
10
10
10
10

Nuvarande 2015- års mark
årlig avgäld tax

2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01

15 048
16 548
15 660
16 140
16 880
16 072

457 000
490 000
470 000
480 000
498 000
479 000

Förslag till Förslag till ny
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
535 000
16 060
585 000
17 560
555 000
16 660
570 000
17 100
597 000
17 920
568 500
17 060

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt ovanstående tabell.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan nås.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna,
när det finns uppenbara skäl.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Nr 182
2016-09-12
Dnr 2016/KS0515 256
Omreglering av tomträttsavgäld för Azimuten 3 m.fl.

Avd: Mark & Exploatering
Handläggare:2016-09-01
Anders GraadDnr 2016/KS0515 256
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Azimuten 3, 12,
Bosnäs 10:4, 10:12, 10:14, 10:20, 10:23, 10:24, 11:13, 11:14, 11:16,
11:19, 12:1, 12:6, 12:8, 12:9, 12:13, 12:17, 12:19, 12:22, 12:23, 13:5,
14:2, 14:5, 14:17, 14:19, 14:24, 14:37, 14:39, 14:41, 14:45, 14:48, 15:1,
15:5, 15:7, 15:8, 15:10, 15:11, 16:10, 16:22, 16:27, 16:29, 17:3, 17:4,
17:7, 17:9, 17:11, 17:14, 17:15, Dannike 1:94, Enheten 13, Måttet 9,
Viared 10:8, 10:18, 10:21, 10:35, 10:38, 10:43, 10:47, 10 54, 10:55,
10:82, Vikten 1, 2, 6 och Vinkeln 1-6 i Borås Stad.
______________________________________________________________

Innevarande år är 13 tomträtter för småhus/radhusfastigheter, 57 tomträtter för fritidshusfastigheter och 1 tomträtt för idrottsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 2018-01-01 och 2018-0701. Avgäldsperioderna är 10 år för alla fastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före utgången av den löpande
avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste talan om omprövning av
avgälden väckas vid mark- och miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande
avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och motsvara skälig ränta
på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna i samband med
omregleringen att friköpa sina tomträtter.
Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VAanslutningen är gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för trädgårdsanläggningar
med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2015-års taxering motsvarar 75 % av marknadsvärdet
i 2013 års prisnivå.
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Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %,
vilket ska motsvara marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2013, prisnivån som ligger till grund för 2015-års fastighetstaxering, har gjorts med 25 % vilket motsvarar den prisökning som skett i Västsverige på
småhusmarknaden från 2013 till 1:a kvartalet 2016 enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Vikten 2 (tax.värde; 417 000 kr) och Vinkeln 1
(tax.värde: 547 000 kr);
Tax.värde
mark

Reduktion
va-anslutn
-100 000

Reduktion
trädgårdanl
- 10 %

Marknadsvärde
:0.75

Uppräkning
gentemot 2013
+ 25 %

Avgäldsunderlag

417 000
547 000

-100 000
-100 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,25
1,25

474 000
669 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna för Vikten 2 och Vinkeln 1, 14 200 kr respektive 20 100 kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden, triangeleffekt.
Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad som tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för
tomträttsmål.
Idrottsfastighet:
Fastigheten Dannike 1:94 har en area på 2 457 m2 och utgör tomt för ett klubbhus som ägs av
Dannike IK. Fastigheten har inget taxeringsvärde. Med ett markvärde om 35 kr/m2 blir ett nytt
avgäldsunderlag 86 000 kronor för fastigheten. Avgäldsräntan föreslås bli 3 % vilket ger en
avgäld på 2 580 kronor.
Fritidshusfastigheter
Bosnäs
2015-års taxeringsvärde för en normaltomt inom Bosnäs fritidshusområde på 1000 m2 är 300 000
kr. I taxeringen för normaltomt har inte hänsyn tagits till att fastigheterna inom området har olika
storlek på tillåten byggrätt. Då åsatta marktaxeringsvärden för fastigheterna inom Bosnäs varierar
mycket har marktaxeringsvärdet för normaltomt, 300 000 kr använts som avgäldsunderlag för
fastigheter med en byggrätt om 100 m2. För fastigheter med byggrätt om högst 60 m2 har
avgäldsunderlaget reducerats till 250 000 kr. Samtliga berörda fastigheter inom området har
avgäldsperiod om 10 år. Med tillämpad avgäldsränta om 3 % blir ny yrkad avgäld 9 000 kronor
respektive 7 500 kr per år.

Viared
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2015 års marktaxeringsvärde för en normaltomt inom Viareds sommarstad är 275 000 kr. Marktaxeringsvärdet, normaltomt, 275 000 kr, har använts som avgäldsunderlag för de fastigheter
inom Viareds sommarstad som är aktuella för omreglering. Med avgäldsränta om 3 % blir ny
yrkad årlig avgäld för berörda fastigheter 8 250 kr.
___________________________
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad förteckning med uppgift
om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag och avgälder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad
lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Tomträtter omreglering 2016
Småhus

Fastighet

Idrottsfastigheten

Fastighet

Dannike 1:94

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Period
Längd år
10

Ny fr o m
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01
2018-07-01

Ny fr o m
2018-01-01

Nuvarande
årlig avgäld
11 550
11 740
13 165
13 345
12 190
10 690
10 690
15 190
12 415
12 415
12 300
12 265
12 150

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande 2015- års mark
Förslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
308 000
499 000
597 000
17 900
313 000
505 000
606 000
18 200
351 000
551 000
675 000
20 300
314 000
473 000
558 000
16 700
325 000
460 000
539 000
16 200
285 000
417 000
474 000
14 200
285 000
417 000
474 000
14 200
405 000
547 000
669 000
20 100
331 000
467 000
549 000
16 500
331 000
466 000
548 000
16 400
328 000
464 000
545 000
16 400
327 000
462 000
542 000
16 300
324 000
460 000
539 000
16 200

Nuvarande 2013- års mark
Förslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
2 288
61 000
0
86 000
2 580
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Azimuten 3
Azimuten 12
Enheten 13
Måttet 9
Vikten 1
Vikten 2
Vikten 6
Vinkeln 1
Vinkeln 2
Vinkeln 3
Vinkeln 4
Vinkeln 5
Vinkeln 6

Period
Längd år

Fritidsfastigheter

Bosnäs 10:4
Bosnäs 10:12
Bosnäs 10:14
Bosnäs 10:20
Bosnäs 10:23
Bosnäs 10:24
Bosnäs 11:13
Bosnäs 11:14
Bosnäs 11:16
Bosnäs 11:19
Bosnäs 12:1
Bosnäs 12:6
Bosnäs 12:8
Bosnäs 12:9
Bosnäs 12:13
Bosnäs 12:17
Bosnäs 12:19
Bosnäs 12:22
Bosnäs 12:23
Bosnäs 13:5
Bosnäs 14:2
Bosnäs 14:5
Bosnäs 14:17
Bosnäs 14:19
Bosnäs 14:24
Bosnäs 14:37
Bosnäs 14:39
Bosnäs 14:41
Bosnäs 14:45

Period
Längd år
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ny fr o m
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01

Nuvarande
årlig avgäld
6 750
6 750
6 750
6 750
6 750
6 750
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
6 750
6 750
6 750
6 750
6 750
6 750

Nuvarande 2015- års mark
Förslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
180 000
316 000
300 000
9 000
180 000
321 000
300 000
9 000
180 000
280 000
300 000
9 000
180 000
336 000
300 000
9 000
180 000
336 000
300 000
9 000
180 000
331 000
300 000
9 000
150 000
258 000
250 000
7 500
150 000
272 000
250 000
7 500
150 000
296 000
250 000
7 500
150 000
296 000
250 000
7 500
150 000
288 000
250 000
7 500
150 000
288 000
250 000
7 500
150 000
264 000
250 000
7 500
150 000
288 000
250 000
7 500
150 000
288 000
250 000
7 500
150 000
240 000
250 000
7 500
150 000
240 000
250 000
7 500
150 000
288 000
250 000
7 500
150 000
288 000
250 000
7 500
150 000
235 000
250 000
7 500
150 000
252 000
250 000
7 500
150 000
300 000
250 000
7 500
150 000
252 000
250 000
7 500
180 000
266 000
300 000
9 000
180 000
313 000
300 000
9 000
180 000
317 000
300 000
9 000
180 000
293 000
300 000
9 000
180 000
317 000
300 000
9 000
180 000
321 000
300 000
9 000
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Fastighet

Fritidsfastigheter, forts

Fastighet

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ny fr o m
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01

Nuvarande
årlig avgäld
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
5 625
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500

Nuvarande 2015- års mark
Förslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
150 000
266 000
250 000
7 500
150 000
291 000
250 000
7 500
150 000
291 000
250 000
7 500
150 000
290 000
250 000
7 500
150 000
290 000
250 000
7 500
150 000
290 000
250 000
7 500
150 000
290 000
250 000
7 500
150 000
276 000
250 000
7 500
150 000
278 000
250 000
7 500
150 000
230 000
250 000
7 500
150 000
278 000
250 000
7 500
150 000
254 000
250 000
7 500
150 000
278 000
250 000
7 500
150 000
251 000
250 000
7 500
150 000
299 000
250 000
7 500
150 000
276 000
250 000
7 500
150 000
300 000
250 000
7 500
150 000
276 000
250 000
7 500
120 000
224 000
275 000
8 250
120 000
191 000
275 000
8 250
120 000
189 000
275 000
8 250
120 000
189 000
275 000
8 250
120 000
199 000
275 000
8 250
120 000
224 000
275 000
8 250
120 000
180 000
275 000
8 250
120 000
183 000
275 000
8 250
120 000
182 000
275 000
8 250
120 000
189 000
275 000
8 250
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Bosnäs 14:48
Bosnäs 15:1
Bosnäs 15:5
Bosnäs 15:7
Bosnäs 15:8
Bosnäs 15:10
Bosnäs 15:11
Bosnäs 16:10
Bosnäs 16:22
Bosnäs 16:27
Bosnäs 16:29
Bosnäs 17:3
Bosnäs 17:4
Bosnäs 17:7
Bosnäs 17:9
Bosnäs 17:11
Bosnäs 17:14
Bosnäs 17:15
Viared 10:8
Viared 10:18
Viared 10:21
Viared 10:35
Viared 10:38
Viared 10:43
Viared 10:47
Viared 10:54
Viared 10:55
Viared 10:82

Period
Längd år
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2016-09-05
Dnr 2016/KS0589 270
Nr 183
Förlängning
Avd: Strategisk
samhällsplanering av Bostadsbyggnadsprogrammets
Handläggare: giltighetstid
Karin Graad
2016-08-23

Dnr 2016/KS0589 270

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammets giltighetstid
Borås Stads styrdokument Bostadsbyggnadsprogram (del 1) fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 augusti 2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar
Kommunstyrelsen.
Ett Bostadsbyggnadsprogram är dock beroende av hur bebyggelseplaneringen ser ut.
En ny översiktsplan som styr framtida markanvändning håller på att tas fram. Trafikverket håller dessutom på med en lokaliseringsutredning för Götalandsbanan. Med
anledning av Götalandsbanan förbinder sig Borås även att bygga ett visst antal bostäder fram till år 2035 (del av Sverigeförhandlingen). Detta är en viktig förutsättning
som bör inarbetas i ett nytt bostadsbyggnadsprogram.
Lokaliseringsutredningen behöver komma längre innan revidering av bostadsbyggnadsprogrammet kan genomföras.
Vid sammanträdet lämnades en protokollsanteckning, se bilaga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram (del 1) förlängs att gälla till och med 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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PROTOKOLLSANTECKNING

Förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammet
giltighetstid
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram fastställdes av Kommunfullmäktige 22 augusti
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. Dokumentet
är viktigt för att kunna utveckla, utvärdera och följa upp bostadsbyggnationen i Borås stad.
Att behöva förlänga giltighetstiden på programmet när man har haft knappt fyra år på sig
att planera och revidera tycker vi är saktfärdigt och ansvarslöst av ansvarigt kommunalråd.
Vi ställer oss frågan; varför har det inte hänt något tidigare?
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Anna Svalander

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

B 1979
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Borås Stads

Bostadsbyggnadsprogram
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 16 april 2009
Reviderad den: 22 augusti 2013 och 20 oktober 2016
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillhörande handlingsplan revideras
årligen av Kommunstyrelsen.
Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar och nämnder.
Dokumentet gäller till och med: 2017
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Bostadsbyggnadsprogram
Inledning
Vi vill att Borås ska växa. Därmed ökar behovet av nya bostäder. Kommunen strävar efter
ett varierat bostadsbyggande både till läge, utförande och till boendeform.
Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt
och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi.
Kommunen kan påverka och styra detta genom markanvisning, planläggning, bygglov samt
försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det
viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) påtalar att varje kommun
ska planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av Kommunfullmäktige under varje
mandatperiod.
Program och handlingsplan
I visionen Borås 2025, antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012, och i översiktsplanen Öp06, antagen av Kommunfullmäktige i juni 2006, finns kommunala mål och spelregler för bostadsbyggande. I bostadsbyggnadsprogrammet lyfts dessa frågor fram ytterligare.
Bostadsbyggnadsprogrammet är ett av verktygen för att förverkliga Borås 2025, vision och
strategi. Bostadsbyggnadsprogrammet ger riktlinjer för strategisk planering och genomförande av bostadsbyggandet. Den tillhörande handlingsplanen för bostadsbyggande ger den
politiska viljan för var, när och med vilket innehåll bostadsbyggandet bör förverkligas.
Bostadsbyggnadsbyggnadsprogrammet omfattar kommunens planlagda bebyggelse i och
kring våra tätorter. Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett delansvar för
bostadsförsörjningen.
Programmet antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Handlingsplanen
revideras årligen av Kommunstyrelsen.
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1 Strategisk planering
1.1 Planering för hållbart boende
En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan gjorda investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna
växa utan att breda ut sig och boendet i centrum förtätas.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de sjönära områdena. För att stärka utvecklingen i hela kommunen är det betydelsefullt att det finns möjlighet till nybyggnation av
bostäder i alla större tätorter och där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
Många invånare söker även det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till naturen och ett berikande friluftsliv. Vi bor i områden som präglas av social, etnisk
och kulturell mångfald. I det socialt hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje
individ, såväl formella som informella.
En integration av olika upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar eftersträvas. Ny
bebyggelse ska vara långsiktigt hållbar och av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet är en del av planeringen för hållbart boende.
Riktlinje:
• Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt långsiktigt
hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
• Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer,
bostadstyper och storlekar.
• Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla större tätorter och på landsbygden
där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
1.2 Planberedskap
Översiktsplanen är kommunens strategiska planverktyg för bl a bostadsbyggande. I planen
finns spelregler för en hållbar utveckling. En effektiv planprocess är av stor vikt för att underlätta bostadsbyggandet. För att motverka negativa ekonomiska konsekvenser ska planeringen beakta tröskelvärden på kommunal service, såsom belastningen på barnomsorg och
utbildning liksom på el och va-nät m.m.
Riktlinje:
• Kommunen ska genom planläggning tillgodose efterfrågan på byggklara tomter. Översiktsplanens spelregler för en hållbar utveckling är vägledande.
• Planeringen ska beakta tillgången till offentlig service.
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1.3 Markberedskap
Genom att äga och anvisa mark kan kommunen påverka val av byggherrar och bostadsinnehåll. Kommunens markinnehav behöver kontinuerligt kompletteras för att möta framtida
behov. Det bidrar till en strategiskt lämplig bostadsutveckling.
Kommunens mark anvisas till byggherrar eller förmedlas till enskilda via kommunens
tomtkö.
Riktlinje:
• Kommunen ska vara aktiv på fastighetsmarknaden. Genom markinnehav och markanvisning bidrar kommunen till att möta efterfrågan på mark för bostadsbyggande.
1.4 Bra bostäder för alla
Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett
tillgängligare boende är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt närområde. Kommunen
arbetar därför tillsammans med fastighetsägarna i Bokvämt för att öka andelen tillgängliga
bostäder i det befintliga beståndet.
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter.
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.
Riktlinje:
• Ungdomars bostadsbehov ska tillgodoses i den ordinarie bostadsförsörjningen.
• Kommunen ska beakta behovet av studentbostäder i planeringen och ska samverka
med andra intressenter för att tillmötesgå behovet.
Äldre och personer med funktionsnedsättning
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp
de behöver. Särskilt boende är bostäder med service och omvårdnad för äldre personer
som behöver särskilt stöd i boendeformerna trygghetsboende eller gruppboende. I kommunen finns också bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Behov av särskilt boende och bostäder med särskild service ska beaktas i markanvisning.
Ett ökat utbud av tillgängliga lägenheter för äldre och för personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden ger möjlighet till social gemenskap och trygghet
samt underlättar för äldre att bo kvar hemma. Det är en uppgift för bostadsmarknadens
aktörer att bygga seniorbostäder eller andra boendeformer anpassade för äldres behov.
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Riktlinje:
• Behovet av särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska
beaktas i planeringen. Bostäderna kan integreras i det ordinarie bostadsbeståndet.
• Kommunen ska verka för att den ordinarie bostadsmarknaden tillgodoser behov av
bostäder med god tillgänglighet och trygghet.
Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
Det finns personer som av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att få bostad. I kommunens ansvar ingår att underlätta för dem. Deras behov tillgodoses i det ordinarie bostadsbeståndet genom samarbete med alla fastighetsägare.
Riktlinje:
• Behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden ska beaktas
och tillgodoses i första hand genom överenskommelser med fastighetsägare.

2 Genomförande
2.1 Kommunens medverkan
Borås Stad stimulerar till ett varierat och ökat bostadsinnehåll. Markanvisning, planläggning, bygglov, försäljning och upplåtelse av mark samt bostadsanpassning är kommunens
huvudsakliga möjlighet att medverka till detta. Det är viktigt att kommunens arbete präglas
av snabbhet och god service av hög kvalitet.
Riktlinje:
• Kommunens arbete ska präglas av snabbhet och god service av hög kvalitet.
2.2 Kommunalt bostadsbyggande
Det är angeläget med en kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter för att möta efterfrågan.
Där har de kommunala bostadsbolagen en viktig roll. Inriktningen är att kommunen själv
inte ska bygga andra bostäder än särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Riktlinje:
• De kommunala bostadsbolagen är kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på
nya bostäder med hyresrätt.
• Kommunen ska tillgodose behovet av särskilt boende för äldre och för personer med
funktionsnedsättning.
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2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader
Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av lägenheter med låg hyra. Vid
nyproduktion uppkommer flyttkedjor som frigör bostäder i det äldre beståndet i olika
prislägen och med olika standard.
Riktlinje:
• Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader byggs genom
att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.

3 Information
I kommunen finns, förutom de kommunala bostadsbolagen, ett flertal fastighetsägare som
har hyresrätter.
Kommunens webbplats informerar om vart man vänder sig för att söka bostad, och kommunen verkar för att fastighetsägare ger lättillgänglig och saklig information om sitt bostadsutbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning ansvarar för den kommunala tomtkön.
Riktlinje:
• Kommunen ska informera bostadssökande om den lokala bostadsmarknaden och ska
verka för att fastighetsägare informerar om sitt bostadsutbud.
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POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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Kommunfullmäktige

Antagande av Cykelplan 2016-2017

Cykelplanen är ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att
nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken. Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som transportmedel.
Borås befolkningsutveckling pekar också på ett utökat behov att hitta lösningar för att
klara ett allt större trafikarbete utan ökad trängsel.
För att uppnå Borås Stad mål behövs tydligare arbete med de strategiska cykelfrågorna. Det är därför lämpligt att framöver dela upp arbetet i två delar där styrning
och mål är fokus i den ena delen och de mer operativa delarna i den andra. Ambitionsnivån bör vara att en ny cykelstrategi ska tas fram under 2017 och gälla i fyra år.
Cykelplanen bör antas minst var annat år.
För att kunna åstadkomma ett effektivt arbete bör Tekniska nämnden ges delegation
att anta mer verksamhetsnära beslut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Borås Stads Cykelplan 2016-2017
Cykelplanens strategiska och övergripande delar ska utgöra underlag för kommande cykelstrategi som ska antas av Kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden ges delegation att anta kommande cykelplaner med en tydligare prägel
som verksamhetsplan med tidsatta och prioriterade utbyggnader av cykelinfrastrukturen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Borås Stads

Cykelplan 2016-2017
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Tekniska nämnden
Datum: 30 juni 2016
För revidering och uppföljning ansvarar: Tekniska nämnden
Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden
Dokumentet gäller till och med: 2017
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Inledning
Bakgrund
Cykel är ett transportmedel på frammarsch. Det
är miljövänligt, tar lite plats i förhållande till andra
transportmedel och är relativt billig att införskaffa. Fler
och fler har börjat se de positiva effekterna som cykling
medför, både för miljön och för folkhälsan. Borås Stad har
som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant
och för att nå dit krävs det att flera åtgärder genomförs.
Åtgärderna gäller både cykelinfrastruktur och service för
att få attitydförändringar hos människor i allmänhet.

Syfte
Syftet är att ge bättre förutsättningar för att utveckla Borås
som cykelstad. Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg
för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås
Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.
Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder
för att motivera och informera invånarna till förändrat
beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som
transportmedel. Detta bidrar till att skapa en attraktiv,
hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.

Mål
•

Skapa attraktiva förutsättningar och bra möjligheter
till att invånarna i Borås Stad i större grad ska använda
cykel som transportmedel.

•

Minska antalet olyckor med cyklister inblandade
samt skadeföljderna som olyckorna medför.

•

Göra Borås till en cykelkommun i framkant.

Övergripande mål
Borås Stad har olika övergripande mål för att sträva
mot att bli en mer attraktiv stad. Bland annat finns
gemensamt antagna miljömål och en vision för Borås
2025. Cykelplanen är en del i att uppnå Borås Stads
miljömål om en minskad miljöpåverkan från trafiken
och tre strategiska målområden i Borås 2025
- Vision och strategi.

UR ’BORÅS 2025
– VISION OCH
STRATEGI’
Livskraftig stadskärna
Vi har en attraktiv stadskärna som är lätt att förflytta sig
inom. Det finns varierande mötesplatser som
rymmer alla slags människor.

Goda resvanor och
attraktiva kommunikationer
Det ska vara enkelt att förflytta sig mellan Borås olika delar,
både till fots eller med cykel. Kollektiva transportmedel
används i stor utsträckning och det finns lättillgängliga
knutpunkter för vidare resande.

Ekologisk hållbarhet lokalt
och globalt
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktig
god hushållning tryggas från en ekologisk, social och
ekonomisk dimension. Kommande generationer ska
kunna leva i en hälsosam miljö.

Borås Stads Miljömål
2013-2016
mål 9. minskad miljöpåverkan från
trafiken
Etappmål:
9a Bättre förutsättningar att välja hållbara färdsätt
9b Bättre infrastruktur för cykling
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Avgränsning
Cykelplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra
infrastrukturen för cykel i Borås Stad. Den utgår från
nuvarande cykelvägnät.

Genomförande
Cykelvägnätet bör byggas ut och rustas upp för att användas
i ett långsiktigt perspektiv. Även planering av åtgärder är
ett långsiktigt arbete som ska ske kontinuerligt.
Varje väghållare måste ta sitt ansvar i förbättringsarbetet.
Kommunen, Trafikverket och övriga väghållare ska
tillsammans arbeta för att förbättra förhållandena
för cyklister och genomföra de åtgärder som anses
prioriterade enligt de åtgärder som redovisas i cykelplanen.
Cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med vad cykelplanen
föreskriver och följs upp vartannat år.
Objekten som tas upp i cykelplanen är de objekt som
bedömts som nödvändiga och angelägna att genomföra för
att uppnå målen som presenteras i planen. Allt eftersom
objekten färdigställs och cykelvägnätet växer sig större
tas nya objekt in i cykelplanen. Objekten är uppdelade
i två tabeller. En med de objekt som är tidsatta och en
med övriga identifierade objekt.
Planen tar upp åtgärdsförslag där både kommunen och
Trafikverket är väghållare. Principen för finansiering av
dessa bygger på att väghållaren betalar för utbyggnad
av cykelvägar. I vissa fall har avsteg från detta gjorts då
kommunen har gått in och betalat 50 % av utbyggnad
av cykelvägnätet där Trafikverket är väghållare. Det har
även förekommit att kommunen har tagit hela kostnaden
för utbyggnaden. Detta på grund av att sträckan då anses
extra viktig för kommunen medan Trafikverket inte
prioriterar den lika högt.

FÅ FLER ATT VÄLJA
CYKELN!
Mobility management
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan
inom transportområdet och ett komplement till mera
traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom
att förändra resenärers attityder och beteenden. Man
använder sig av så kallade ”mjuka” åtgärder som exempelvis
information och kommunikation, organisation av tjänster
och koordination av olika parters verksamheter. De ”mjuka”
åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda”
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åtgärderna inom stadstrafiken (som t ex nya cykelvägar).
Mobility managementåtgärder kräver inte nödvändigtvis
stora finansiella investeringar och de kännetecknas
samtidigt av en bra kostnads-/nyttokvot, vilket betyder
att samhället får mer tillbaka på varje investerad krona
(jämfört med exempelvis infrastrukturbyggen).

Förändring av attityder och
beteenden
Det är viktigt att satsa på beteende- och attitydförändrande
arbete såsom mobility management för att fler ska välja
cykeln som transportmedel. För att få människor att
byta bort bil till förmån för cykeln måste det finnas en
motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget
att i ett attitydförändrande arbete peka på de positiva
effekterna individen och samhället kan vinna på att
fler cyklar. Rent generellt bör det attitydförändrande
arbetet handla om att höja cykelns status, att få cykling
att framstå som attraktivt och att det är lätt att välja
cykeln framför bilen.
Alltför många väljer bilen oavsett om det rör sig om
att köra flera mil till sommarstugan, ett par kilometer
till jobbet eller ut till naturområdet. Vi lever i en del av
världen där effekten av de växthusgaser vi bidrar med
inte märks av så tydligt och det är svårt att se hur de egna
valen bidrar till utsläppen, trots att så mycket som nästan
en tredjedel av alla utsläpp från transporter kommer från
de korta och ofta onödiga bilresorna vi gör.
Att jobba med attitydförändring kan ta tid, men det är
viktigt att sätta igång så fort som möjligt, vi kan inte
vänta på att få ett ”färdigt” cykelvägnät och sedan bjuda
in boråsarna till att prova cykeln. Det är viktigt att få
människor att välja cykeln för att få snabb återkoppling
på var nya vägar, parkeringar etc. bör placeras, men också
för att synliggöra cykeln som möjligt transportalternativ
och väcka den slumrande cyklisten hos boråsarna.

Potential för arbetspendling
Många människor har möjlighet att cykla till sina arbeten
men tar idag bilen, ofta av ren vana. Här finns en stor
potential att öka antalet cyklister men också att på samma
gång minska antalet bilar på gatorna. För att förbättra
möjligheterna för människor att ta sig till jobbet utan bil
ska planeringen utgå från ett hela-resan-perspektiv. Det
betyder satsningar på cykel och kollektivtrafik, men också
satsningar på att förbättra möjligheterna att kombinera
dessa. Det ska vara enkelt att ta sig från dörr till dörr utan
bilen. Sådana exempel är gena och säkra cykelvägar för
att cykeln ska kunna konkurrera med bilen, men också
exempel som cykelgaraget vid Centralstationen som ger
möjlighet att på ett säkert sätt ha sin cykel parkerad

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

och därmed göra det tryggare att kombinera cykel och
kollektivtrafik. Det ökande användandet av elcyklar
förbättrar också möjligheterna för människor att pendla
med cykel. Andra tänkbara åtgärder för att förbättra
möjligheterna att kombinera de två färdsätten är att det
blir möjligt att ta med sig cykeln på tåget.

STRÅK OCH
MÅLPUNKTER
Översikt
Borås sju cykelstråk binder samman olika delar av staden
med centrum. Arbetet med att förbättra möjligheterna
att cykla på ett smidigt och bekvämt sätt utgår ifrån de
sju stråken. Grundtanken med stråken är att de ska vara
sammanhängande, lättorienterade och tydliga. Det ska
vara möjligt för de som cyklar längre sträckor att hålla
en relativt hög färdhastighet med god komfort. Samtliga
stråk strålar samman i de centrala delarna av Borås för
att ge goda möjligheter att kunna ta sig längre sträckor.

Trandared – Centrum
I anslutning till stråket mot Trandared finns flera skolor och
bostadsområden. Utmed stråket finns en cykelbarometer
som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Kristineberg – Centrum
Stråket söder ut mot Kristineberg passerar f.d. Textilmuséet,
Stadsparksbadet och Södra torget. Det går utmed
Druveforsvägen och Lars Kaggsgatan. I anslutning till
stråket ligger också Kristinebergsskolan, Kristinebergsparken
och flera bostadsområden. Utmed stråket finns en
cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Tullen – Centrum
Väster ut går stråket mot Tullen. Det passerar bland
annat Ramnasjön, Resecentrum, flera skolor och
bostadsområden.

Byttorp – Centrum
I anslutning till stråket mot Byttorp ligger Resecentrum,
Almåsparken, Byttorps idrottsplats, flera skolor
och bostadsområden.

Göta – Centrum
Utmed stråket mot Göta ligger Boråshallen, Götavallen,
flera skolor och bostadsområden.

Skolor

Kartan visar en översikt över cykelstråken i Borås

Sjöbo – Centrum
Stråket mot Sjöbo går norr ut längs Skaraborgsvägen
via Knalleland. Det passerar Borås camping, Borås
djurpark, Borås Arena, Högskolan i Borås, flera skolor och
bostadsområden. Utmed stråket finns en cykelbarometer
som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Brämhult – Centrum
Stråket österut passerar Kulturhuset, Södra Älvsborgs
sjukhus, Hässleholmen, Brämhults idrottsplats, flera
skolor och bostadsområden. Utmed stråket finns en
cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Skolorna är viktiga målpunkter där det finns mycket liv och
rörelse. Äldre skolor har ett pågående förbättringsarbete
för att göra cykelinfrastrukturen kring skolorna bättre.
Nya skolor har en förbättrad planering där cykelfrågan
har fått högre prioritering än tidigare. Det är viktigt
med bra cykelparkeringar vid skolorna eftersom behovet
är stort.

Stråk längs leder och på
gamla banvallar
Sjuhäradsrundan är en 130 km lång cykelled som
går igenom fyra kommuner. Från Borås till Tranemo
via Ulricehamn går leden mestadels på nedlagda och
numera asfalterade banvallar. Tack vare att det är tidigare
järnväg är det relativ flack terräng där man cyklar längs
sjöstränder, genom skogsmark, jordbrukslandskap och
genom städer. Cykelleden är skyltad som ett nationellt
cykelturiststråk. Leden passerar också Svenljunga för att
sedan vara tillbaka i Borås.
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Kindsbanan är en annan nedlagd järnväg som är lämplig
för cyklister. Den går via Kråkered söderut till Svenljunga.
Kindsbanan används av biltrafik, dock i liten omfattning.
Västgötaleden är ett nät av lågtrafikerade vägar i
Västergötland. Leden passerar Viared och Pickesjön i
väster innan den ansluter till cykelvägnätet genom Borås
centrum. Fortsättningen går norrut via Sjöbo och Tosseryd,
därifrån nås Öresjö för exempelvis bad.

FÖRBÄTTRING AV
CYKELVÄGAR I BORÅS
CENTRALORT OCH
YTTEROMRÅDEN
Nr

Status

Tätort

Väghållare

Löpande

Borås

BS

Prioriterade åtgärdsförslag
planerade 2016-2017
Ett ständigt förbättringsarbete sker kontinuerligt av
cykelvägarna i Borås centralort och ytterområden. Framför
allt är det standarden på de sju huvudstråken som ska blir
bättre. En översyn av befintliga gång- och cykelpassager
behöver också ske löpande samt att vägvisningen av stråken
byggs ut.
Nedan presenteras ett förslag på vilka åtgärder som
bör prioriteras de närmsta två åren för att förbättra
cykelvägarna i Borås centralort och ytterområden (se
kartor över åtgärdsförslag 1-13).
Kostnaderna är beräknade utifrån en meterkostnad på
3000 kronor för cykelväg.

Investeringsobjekt
(konfliktpunkt/sträcka)

Längd
(m)

Cykelvägvisning

Kostn
(Mnkr)
2,5

Löpande

Borås

BS

Reinvestering äldre cykelvägar

1.

2015

Borås

BS

Åsbog, delen Allég - Kungsg

140

0,6

2.

2015/2016

Borås

BS

Dalbog

380

1,2

3.

2016

Borås

BS

Västerlångg

250

0,8

4.

2016

Borås

BS

Magasinsg, delen Norrby Tvärg Sven Eriksonsg

220

0,7

5.

2017

Borås

BS

Bockasjög

840

2,6

6.

2017

Borås

BS

Regementsg, delen Majorsg Varbergsv

300

0,9

7.

2017

Borås

BS

Kärrgatan

700

2,1

8.

2017

Borås

BS

Gässlösav, delen Trandöbron Kärrg

250

0,8

9.

2016/2017

Borås

BS

Sjunde Villag, Brämhultsv Ulricehamnsv

650

2

2016

Borås

BS

Fristadsv, delen bussvändplats
(Långestensbacken) Skogsrydsv

730

2,2

10.

1,5

11.

2016

Frufällan

TV

väg 42, delen Klintv - Skogsrydsv

730

2,2

12.

2016

Rångedala

TV

Väg 1802 Bygatan, delen
Vanumsv - Snackeg

235

0,7

13.

Vägplan pågår

Sandhult

TV

Sundshultsv väg 1962, delen väg
180 - Idrottsplats

800

2,4

6 | cykelplan i borås stad

B 1994

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Borås
Åtgärdsförslag 1
I centrum saknas flera viktiga länkar för att få ett
sammanhängande nät av samtliga sju cykelstråk. Ett
första steg var att förlänga cykelvägen utmed Åsbogatan
från Kungsgatan fram till Allégatan. Länken byggdes
ut 2015/2016.

Åtgärdsförslag 2
I dagsläget saknas en bra länk mellan stråket mot Byttorp
och Simonsland där också Högskolan i Borås ligger. Den
nya cykelvägen genom Norrby binder samman dessa på
ett bra sätt och skapar en gen väg med god framkomlighet
då cyklister nu inte längre behöver cykla i blandtrafik.
Cykelvägen kommer att vara klar 2016.

Åtgärdsförslag 3
Längs Västergånggatan fanns tidigare en cykelväg intill
gångbanan. Då flödet av fotgängare och cyklister är stort
utmed gatan kommer dessa ofta i konflikt med varandra.
För bättre framkomlighet för cyklister behöver cykelstråket
breddas och separeras tydligare. Ombyggnationen av
Västerlånggatan kommer att vara klar 2016.

utmed Magasinsgatan förlängas så att den går under
järnvägsviadukten och kopplas samman med befintlig
cykelväg utmed Sven Eriksonsgatan. Cykelvägen skulle
ge en gen och snabb väg för de som kommer från stråket
mot Byttorp och Tullen och ska till centrum.

Åtgärdsförslag 5 och 6
Den befintliga cykelvägen utmed Regementsgatan förlängs
ut till Varbergsvägen för att skapa en bra och gen koppling
mellan stråket mot Tullen och stråket mot Göta. Längs
Bockasjögatan och Majorsgatan gör en ny cykelväg det
möjligt att nå målpunkter som Boråshallen med flera
som ligger utmed sträckan.

Åtgärdsförslag 7 och 8
Utmed Gässlösavägen från Trandöbron till Kärrgatan
och längs Kärrgatan till Varbergsvägen planeras en ny
cykelväg som kommer att binda samman stråket mot
Kristineberg och stråket mot Göta.

Åtgärdsförslag 9
En ny cykelväg längs Sjunde Villagatan skulle binda
samman den befintliga cykelvägen utmed Vedensgatan med
cykelvägen som går under riksväg 40 från Enedalsgatan.

Åtgärdsförslag 4
För att förbättra kopplingen mellan stråken från
Byttorp och Tullen in mot centrum bör cykelvägen

Kartan visar Borås centrum med åtgärdsförslag 1-9
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Åtgärdsförslag 10
Cykelvägen utmed Fristadsvägen förlängs norrut från
bussvändplatsen fram till Skogsrydsvägen.

Rångedala
Åtgärdsförslag 12
I dagsläget finns asfalterad cykel- och gångväg på den
gamla banvallen som går från Borås till Ulricehamn och
som på sin väg passerar genom Rångedala. I Rångedala
finns befintlig cykelväg längs en sträcka på Bygatan.
Tanken är att komplettera med den sträckan som saknas
mellan dessa befintliga cykelvägar för att göra dem mer
tillgängliga.

Kartan visar Sjöbo med åtgärdsförslag 10

Frufällan
Åtgärdsförslag 11
Längs riksväg 42 byggs under 2016 en ny cykelväg i
Frufällebacken. Cykelvägen förbättrar framkomligheten
genom att cyklister inte behöver cykla genom
bostadsområdet och att det nu blir cykelväg hela sträckan
från Skogsrydsvägen fram till befintlig cykelväg i korsningen
in mot Klintvägen.

Kartan visar Rångedala med åtgärdsförslag 12

Sandhult
Åtgärdsförslag 13
I Sandhult är idrottsplatsen en viktig målpunkt dit många,
framförallt barn och unga, tar sig med cykel. Att bygga
cykelväg längs med Sandhultsvägen från befintlig cykelväg
till idrottsplatsen bör prioriters ur säkerhetsynpunkt.

Kartan visar Frufällan med åtgärdsförslag 11
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Ej tidssatta åtgärdsförslag
Nedan listas övriga identifierade åtgärdsförslag för
cykelvägnätet i kommun som bör åtgärdas men som
inte har någon tidsplan. Eftersom åtgärdsförslag för både

Trafikverket och Borås Stad listas är det svårt att se hur
lång tid det skulle ta att åtgärda samtliga (se kartor över
åtgärdsförslag 14-49). Borås Stad räknar med att investera
sju miljoner kronor per år i cykelvägnätet.

Nr.

Tätort

Väghållare

Investeringsobjekt
(konfliktpunkt/sträcka)

Längd (m)

Kostn (Mnkr)

Åtgärdstyp

14

Borås

BS

Lilla Brog, delen Allég Hallbergsg

320

1

Ny gc-väg

15

Borås

BS

Allégatan, delen Fabriksg. Järnvägsg.

900

2,7

Ny gc-väg

16

Borås

BS

Åsbog, delen Allég - Södra
torget

100

0,3

Ny gc-väg

17

Borås

BS

Södra torget, delen Åsbog Druveforsv

350

1,1

Upprustning
och ny gc-väg

18

Borås

BS

Engelbrektsg, delen Vedensg
– Vegag

450

1,4

Ny gc-väg

19

Borås

BS

Enedalsg, delen Klippbron Neumansg

350

1,1

Ny gc-väg

20

Borås

BS

Åsv, delen Brämhultsv - G:a
Brämhultsv

500

1,5

Ny gc-väg

21

Borås

BS

Kyrkv, mellan Prästliden och
Dammg

1000

3

22

Borås

BS

Dammg, delen Kärragårdsv Brämhultsrondellen

500

1,5

Ny gc-väg

23

Borås

BS/Enskild

Viared, delen Pickesjöv. Kyrkebackaliden

3000

9

Ny gc-väg

24

Borås

BS

Jössagatan

800

2,4

Ny gc-väg

1000

3

Ny gc-väg
Ny gc-väg

Ny gc-väg
Budgetförslag
2017

25

Borås

BS

Gässlösav, delen Kärrg Jössag

26

Borås

BS

Vattugatan

100

0,3

27

Borås

BS

Ramnavägen

300

0,9

Ny gc-väg

700

1,7

Upprustning
och ny gc-väg

70

0,2

Säkrare
korsning

500

1,5

Ny gc-väg

28

Borås

BS

Kvibergsgatan, delen Ryssbyv. bef. cykelväg efter Hestrabron

29

Borås

BS

Korsningen Alingsåsv – Fjällg
– Hästhagsv

30

Borås

BS

Kyrkogårdsg

31

Dalsjöfors

TV

Boråsv väg 1701, delen Dalsjöv
- Stationsv

1000

3

Ny gc-väg

32

Dalsjöfors

TV

Boråsv väg 1701, delen
Uppegårdsg - Vasshallav

3400

10,2

Ny gc-väg

33

Dalsjöfors

TV

väg 1702 Storgatan, delen
Stationsv - Tallbitv

1500

4,5

Ny gc-väg

34

Ekås

TV

850

2,6

Upprustning av
gc-väg

35

Fristad

TV

väg 183, delen Tärnav Borgstena skola

6000

18

Ny gc-väg

36

Fristad

TV

väg 42 Industriv - Hästhagen/
Kvarbo

2700

8,1

Ny gc-väg

37

Fristad

TV

väg 42, delen väg 183 - Industriv

250

0,8

Ny gc-väg

38

Fristad

TV

väg 1802, delen väg 42 Prästskogsv

500

1,5

Ny gc-väg

39

Fristad

TV

Ljungav väg 1794, delen Vängav
väg 42 – Asklandav.

1000

3

Ny gc-väg

väg 180, delen Ryssbyv - Ekåsv
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Nr.

Tätort

Väghållare

Investeringsobjekt
(konfliktpunkt/sträcka)

Längd (m)

Kostn (Mnkr)

40

Fristad

TV

Asklandav väg 1766, delen Askv
- kv. Buxbomen

800

2,4

Ny gc-väg

41

Fristad

TV

Asklandav väg 1766, delen Askv
– väg 42

1000

3

Ny gc-väg

42

Rydboholm TV

5900

19

Ny gc-väg
Budgetförslag
2017

43

Sandhult

TV

Bredaredsv väg 1766, delen
skolan - Konvaljv

500

1,5

Ny gc-väg

44

Sandared

TV

väg 1762, delen Säterv Sandhults IP

6100

18,3

Ny gc-väg

45

Sandared

TV

Göteborgsv väg 1757, delen
Svarvhultsv – Rullstensv

1000

3

Ny gc-väg

46

Sjömarken

TV

väg 1761, delen Älgörtsv Backabo

1000

3

Ny gc-väg

47

Sparsör

TV

väg 1800, delen väg 42 - Anders
Danielssons v.

1200

3,6

Ny gc-väg

48

Viskafors

TV

väg 1657, Fritslav, delen
Fagerhultsv - Kinnarumma

3000

9

Ny gc-väg

49

Kråkered

TV

Kråkeredsvägen, delen
Transåsrondellen - Sörviksvägen

900

2,7

Ny gc-väg

väg 1610 Ridhuset - Rydboholm

Åtgärdstyp

Borås

Kartan visar Borås med åtgärdsförslag 14-30
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Dalsjöfors

Kartan visar Dalsjöfors med åtgärdsförslag 31-33

cykelplan i borås stad | 11

B 1999

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Ekås

Kartan visar Ekås med åtgärdsförslag 34
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Fristad

Kartan visar Fristad med åtgärdsförslag 35-41
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Rydboholm

Kartan visar Rydboholm med åtgärdsförslag 42
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Sandhult

Kartan visar Sandhult med åtgärdsförslag 43
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Sandared och Sjömarken

Kartan visar Sandared och Sjömarken med åtgärdsförslag 44-46
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Sparsör

Kartan visar Sparsör med åtgärdsförslag 47
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Viskafors och Kinnarumma

Kartan visar Viskafors och Kinnarumma med åtgärdsförslag 48
18 | cykelplan i borås stad

B 2006

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Kråkered

Kartan visar Kråkered med åtgärdsförslag 49
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ÖNSKVÄRD
STANDARD OCH
KVALITET

Blandtrafik

Prioriteringar

Drift och underhåll

Trafiksäkerhetsarbetet bör prioriteras före åtgärder som
ökar framkomligheten. Exempel på trafiksäkerhetshöjande
åtgärder är att öka säkerheten i korsningspunkter och att
göra nätet tydligare för trafikanterna genom förbättringar
av skyltning och markering. Vid prioritering av åtgärder i
cykelnätet ska åtgärderna rangordnas så att cykelstråken
förbättras i första hand. Därefter ska behoven för cykelvägar
till skolor tillgodoses. Cykelvägnätet för rekreationsresor
prioriteras i sista hand. Alla cykelvägar ska ha hög
tillgänglighet så att personer med funktionsnedsättning,
barn och äldre personer kan använda nätet.

Utformning

Huvudstråken ska vara separerade och präglas av hög
trafiksäkerhet. Lokalnät för cykeltrafik kan bestå av
blandtrafikgator med låg hastighet för biltrafik om det
också är låg trafikmängd.

Det är viktigt att cykelvägarna håller en jämn och hög
standard för att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt
alternativ till bilen. Beläggningsarbeten och andra åtgärder
som ökar framkomligheten för cyklisterna genomförs
kontinuerligt med hänsyn till erhållna budgetmedel.
För akuta åtgärder finns ett felrapporteringssystem som
medborgare kan använda för att rapportera fel och brister
men också lämna synpunkter. I gällande driftupphandling
framgår att underhåll av cykelvägar ska ske kontinuerligt
och att påtalade brister åtgärdas omgående.
Cykelvägarna prioriteras högre än vägnätet för bilar när
det gäller snöröjning. För att snöröja cykelvägarna gäller
att det ligger tre centimeter snö, att jämföra med sex
centimeter för bilvägnätet.
Bortsopning av grus har tidigare skett en gång per vår.
Borås Stad har för avsikt att prova att sopa tidigare och
vid behov göra om processen om det kommer mer snö
efter det. Detta minskar risken för olyckor relaterade
till rullgrus.
I samband med åtgärder i vägnätet och markarbeten ska
avstämning med cykelplanen ske. Genom att samordna
insatser för både vägnät och cykelnät kan det bli betydligt
billigare än att göra åtgärderna vid olika tidpunkter. Detta
innebär att åtgärdsförslag som i cykelplanen ej är tidsatta
kan genomföras tidigare än beräknat.

Det är viktigt med en tydlig utformning av cykelvägar,
för både cyklister och andra trafikanter. I korsningar
där bilar korsar cykelvägen bör kantsten göras upphöjd
med genomgående cykelväg för att sänka hastigheten
i korsningspunkten och tydliggöra väjningsplikt mot
oskyddade trafikanter. Genom hela korsningen följer
kantstenen utmed cykelvägen och för att ytterligare
tydliggöra korsningspunkten görs cykelpassagen gul (se
bild ovan). En god fysisk utformning bör i korsningar
och glapp mellan cykelväg och blandtrafik kompletteras
med förbättrad skyltning.
Cyklister och gående bör skiljas åt i de större stråken.
Många gående känner sig otrygga om de ska samsas med
cyklister om samma utrymme. Det bör finnas en tydlig
gräns mellan ytorna för gång- och cykeltrafik. Ytorna
bör göras lika släta eftersom den slätaste ytan ofta drar
till sig båda trafikantslagen.
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Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av
orienterbarheten för cyklister. Det ger både boende
och besökare bättre möjligheter att orientera sig och
hitta snabba säkra vägar. En bra vägvisning visar att
kommunen har ambitioner att erbjuda cykel som ett
alternativt färdmedel. För att uppnå en funktionell och
tydlig vägvisning av cykelvägarna har en vägvisningsplan
upprättas där viktiga knutpunkter skyltas upp och viktiga
målpunkter framgår. För att tydliggöra skillnaden mellan
bil- och cykelvägvisning är cykelvägvisningen vit med
röd text. Utbyggnaden av vägvisning för cykel utgår ifrån
de sju stråken. I dagsläget är stråken mot Brämhult och
Trandared klara. Målet är att samtliga stråk ska vara
skyltade inom tre år.
För att tydliggöra vad som är turistcykelleder är
vägvisningen för dessa röda med vit text för att skilja
sig från den lokala vägvisningen. Genom Borås går
Sjuhäradsleden och Västgötaleden som är turistcykelleder
med den här färgsättningen.

I dagsläget har cykelgaraget ingen kapacitetsbrist men
med en förhoppning om ett ökat cyklande kan behovet
ändras. Eftersom att cykelgaraget är byggt av moduler
så går det att öka antalet platser i cykelgaraget genom att
förlänga byggnaden, och på så vis skapa fler väderskyddade
och säkra parkeringsplatser för cyklar.

Service till cyklister
För att underlätta för cyklister kan exempelvis cykelpumpar
för möjligheten att fylla på luft i däcken placeras ut
på strategiskt valda platser. För närvarande finns sju
cykelpumpar runt om i centrala Borås. Målet är att varje
stråk ska vara försett med en cykelpump för att de ska
vara tillgängliga för så många som möjligt. Varje stråk
ska också ha en cykelbarometer.

Busshållplatser

Cykelkartan
Cykelkartan visar cykelvägarna i Borås men också var
cykelgaraget och cykelpumpar finns utplacerade. Kartan
uppdateras vartannat år. Den finns tillgänglig på Borås
Stads hemsida och finns att hämta på Stadsbiblioteket,
Turistbyrån och Tekniska förvaltningen.

Cykelparkering
För att få fler att välja cykel är det viktigt att det finns
cykelparkering i anslutning till tydliga start- och
målpunkter för resan. Med en ökad andel cyklister
ökar behovet av att säkert kunna parkera cykeln. Väl
utformade cykelparkeringar gör att cykelns status som
färdmedel höjs.
Formellt (i cykelställ) och informellt (t.ex. fastkedjade
runt en lyktstolpe) parkerade cyklar är ett frekvent inslag
i stadsbilden. Informellt parkerade cyklar utgör ett hinder
för exempelvis personer med syn- eller rörelsehinder samt
räddningstjänst.

Cykelgarage

Busshållplatsernas placering på stråken bör ses över. Det är
inte lämpligt att cykel- och gångväg dras mellan busskuren
och vägen. Detta med avseende både på säkerheten för
cyklister, gående och de som väntar eller kliver av bussen,
men också för framkomligheten. Gång- och cykelväg ska
dras bakom busskuren i så stor utsträckning som möjligt.

Hyrcykelsystem
Tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna att
införa ett hyrcykelsystem i Borås. Ett hyrcykelsystem kan
utformas på många olika sätt och en av utgångspunkterna
i arbetet med att utvärdera möjliga lösningar är att hitta
något som passar i Borås.
I dagsläget finns 10 cyklar att låna via Turistbyrån. Dessa
står parkerade i cykelgaraget vid Centralstationen.

UPPFÖLJNING
Vartannat år summeras Borås Stads och Trafikverkets
arbete kring cykelinfrastruktur inom kommunen. Syftet
är att följa upp det arbetet som görs och att det på ett
bättre sätt ska kommuniceras ut till allmänheten.
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
adress Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 501 80 Borås
tel 033- 35 74 00 e-post tekniska@boras.se webbplats boras.se
B 2010
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Sammanställning av yttranden Cykelplanen 2016-2017
Yttranden från remisspart
BorasBoras

Ej svarat

Fritids- och folkhälsonämnden
Miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Ungdomsrådet

Ej svarat

Kommunstyrelsen
Cykelfrämjandet

Ej svarat

Boråsregionen

Ej svarat

Trafikverket
Polismyndigheten

Ej svarat

Högskolans Studentkår

Ej svarat

Synpunkter från övriga
Länsstyrelsen
Omställning Borås
Lokalförsörjningsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
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Samhällsbyggnadsnämnden
Brister i planen när det gäller åtgärder för att stärka cykelns roll i Borås.
Att cykelplanen saknar stöd i ett övergripande programdokument.
En tydlig prioriteringsordning ger en god överblick över kommande insatser vilket gör att
dokumentet kan fungera som referens i samhällsbyggnadsnämndens arbete.
I listan över prioriterade åtgärdsförslag finns det dock anledning att notera att en av åtgärderna
utförts 2015 samt att endast en av femton åtgärder sträcker sig in i 2017.
Varför en prioriteringsordning samt en kort förklaring av åtgärdens syfte hade varit önskvärt för att
ge en djupare förståelse för hur de långsiktiga strategierna ser ut.
I en cykelplan bör denna typ av insatser beaktas på samma sätt som de infrastrukturella och ges
konkreta handlingsplaner samt prioriteringsordningar.
Planen innehåller ett fåtal konkreta insatsförslag och beskrivningar men i stora delar saknar de
prioriteringordning och beskrivs på ett sådant sätt att det är svårt att veta om det är önskemål,
nuläge eller planerade åtgärder.
Cykelplanen saknar övergripande strategi- och programdokument att utgå ifrån. Detta leder till att
man under arbetet med Cykelplanen tvingas ta beslut om strategier, formulera åtgärdsförslag med
mera; något som inte kan anses rimligt för ett dokument med en giltighetstid om två år.
Kommentar:
Planen har utgått från Vision 2025. Planen kan också ses som en ett underlag för att ta fram en strategi eller ett program
för hur området cykel ska hanteras i kommunens arbete.
Listan med prioriterade åtgärdsförslag baseras på de objekt som det finns pengar till i budget. Eftersom budget sätts för ett år
i taget så ser listan ut som den gör. De åtgärdsförslag som inte är tidsatta kommer att beskrivas när de blir aktuella och
läggs till i kommande cykelplan.
Arbetet med Mobility management är nytt på Tekniska förvaltningen och vi arbetar med att hitta bra former för det. I
kommande cykelplaner kommer mobilitetsåtgärder att hanteras på ett mer strukturerat sätt.

Fritid- och folkhälsonämnden
Nämnden vill lyfta ytterligare målpunkter av betydelse för barn och ungas rörliga fritid: fritidsgårdar,
aktivitetsplatser, idrottsplatser och badplatser.
Sammanhållna gång- och cykelvägar till och från friluftsgårdarna Kypegården och Kransmossen.
Ett sammanhållet cykelvägnät i Fristad med målpunkten Skalle badplats.
Att utveckla cykelvägen från Djupadalsbacken i Gånghester fram till Dalsjöbadet och binda samman
Gånghester med Dalsjöfors.
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Att vidareutveckla den nya cykelvägen längs förbifart Sjöbo så att den fortsätter ända fram till
Skogsrydsvägen och kopplas till cykelvägen som planeras från bussvändplatsen på Sjöbo.
Kommentar:
Vi tar med oss dessa synpunkter och kommer att se över behovet till kommande cykelplan.
Gånghester och Dalsjöfors är redan idag sammanbundna med asfalterad gång- och cykelväg via den gamla banvallen.

Lokalförsörjningsnämnden
Då lokalförsörjningsnämnden är byggherre i staden vad det gäller framför allt kommunala byggnader
bör även dialog om eventuellt tillägg i lokalprogram arbetas fram så att staden har en tydlig
gemensam bild över antalet cykelparkeringar som skall anläggas i samband med ny- och
ombyggnation av exempelvis skolor och förskolor.
Lokalförsörjningsnämnden vill belysa att tillgänglighetsfrågan nämns i remissen men kan utvecklas
och stadens tillgänglighetskonsulent bör delta aktivt i det framtida arbetet.
Kommentar:
Det är positivt med dialog och något som vi kommer att arbeta för att bli bättre på.

Omställning Borås
Föreslå betydligt tydligare märkning av stråken.
Märk ut stråken ungefär som vilken vandringsled eller motionsspår som helst.
Måla cykelsymboler på marken var 30:e meter där det är separat cykelbana.
Ge ut karta med huvudstråken.
Sopsaltning kan vara bra.
Borås Stad erbjuder veckoutlåning av elcyklar och lastcyklar.
Borås Stad erbjuder boråsare kortare provcykling tex vid särskilda kampanjdagar, gärna även
vintertid för att ge möjlighet att pröva dubbdäck.
Ridhuset – Rydboholm borde kunna byggas senast under 2017.
Cykelbana Slätthult-Dalsjöfors samhälle efter nuvarande bilväg är redan belyst och skulle dessutom
nå även de som bor efter vägen.
När cykelväg saknas mellan kommundelar och Borås så måste vägen plogas på ett sätt som ger
cyklister möjlighet att ta sig fram även vintertid. Det är rimligt att först ploga till de tätorter utanför
Borås som har sämst kollektivtrafikförbindelse.
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Bygg genomgående cykelöverfarter efter huvudstråken och om möjligt även längs övriga
cykelvägnätet.
Fungerande cykellänkar genom centrala Borås måste komma till stånd.
En underhållsplan (som efterlevs) krävs. En cykelbana/väg bör aldrig få vara i sämre skick än närmast
liggande bilväg.
Laga och klipp bort häckar!
Måla nya skiljelinjer och cykelsymboler på marken cirka vartannat år.
Kommentar:
Vi förtydligar vad som är cykelväg med hjälp av fler målade cykelsymboler på marken, dock inte var 30:de meter. Linjer
som delar gång- och cykelväg och cykel- och gångsymboler målas vartannat år. Fler symboler målas iår (2016) än tidigare.
Linjer och symboler målas oftare vid behov.
Vi ser över hur vi ska göra stråken tydligare. I dagsläget är det i första hand huvudstråken som omfattas av den planerade
utbyggnaden av cykelvägvisningen med skyltar med lokala mål. Detta förtydligar var våra huvudstråk går.
Borås arbetar både med att få till ett hyrcykelsystem för hela staden men också med att göra mindre insatser för att belysa
möjligheter med cykel. Exempelvis har mindre aktiviteter där det funnits möjligheter att prova elcyklar anordnats, men det är
också ett område som vi ständigt arbetar med att bli bättre på.
Det finns en underhållsplan som fungerar och där cykelvägar sopas före bilvägarna. Generellt har vi höjt kvalitén på
underhåll av cykelvägarna. Att ändar metod ger stora kostnader.
I cykelplanen är endast budgeterade objekt med i tabellen för tidsatta objekt. När det gäller Ridhuset-Rydboholm så är det
objektet inte med i budgeten för 2016 och således inte med bland de tidsatta objekten. Det finns en färdig vägplan och arbetet
kan starta omgående om pengar finns. Bidrag för medfinansiering från Trafikverket har också sökts.
På sträckor mellan kommundelar så är det i första hand Trafikverket som ansvar för plogningen av cykelvägar, därför
omfattas det inte av cykelplanen.

Miljö- och konsumentnämnden
Cykelplanen måste dock utformas så att den blir ett kraftfullt verktyg som bidrar till att ändra
färdmedelsfördelningen i kommunen.
En stor del av cykelplanens text behandlar mjuka åtgärder men även åtgärder som rör skötsel och
cykelinfrastruktur som inte gäller utbyggnad av cykelväg. Dessa behöver förtydligas på några ställen.
Tekniska nämnden ska ansvara för åtgärder som syftar till beteendeförändring. Det är därför viktigt
att dessa frågor prioriteras och behandlas på liknade sätt som frågor om infrastruktur. Dessa
åtgärder bör ingå i avgränsningen av planen och samlas i en handlingsplan på samma sätt som de
åtgärder som rör cykelvägnätet. Det är viktigt att ansvarig utses och resurser beräknas eller
uppskattas för åtgärderna. Arbetet behöver också följas upp.
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Visst skulle några laddstationer för elcyklar, centralt belägna i stadens centrum och i Knalleland vara
en påminnelse om cyklingens möjligheter.
Kommentar:
Planen har sin grund i Visionen och kan fungera som ett bra underlag för en strategi för arbetet med cykel.
Arbetet med beteendeförändring är fortfarande relativt nytt på Tekniska förvaltningen och vi håller på att strukturera arbetet
på ett bra sätt. En del i det är att vi kommer att ta fram en egen budget-post där medel kommer att avsättas för det arbetet.
Arbetet med frågorna kommer att förtydligas och utvecklas till kommande planer då arbetet har strukturerats på ett bättre
sätt än i dagsläget. Arbetet följs redan idag upp vartannat år.
Idag finns möjlighet att ladda elcykel i cykelgaraget vid Centralstationen. Att ha laddplatser på andra platser finns inga
planer på som det ser ut nu.

Stadsdelsnämnden Norr
Det är möjligt att färgmarkera cykelvägar genom att måla cykelbanan i en enhetlig färg för att
tydliggöra cykelstråken i Borås.
Kommentar:
Det här görs idag i flera korsningar där cykelvägen längs cykelstråken korsar bilvägen.

Stadsdelsnämnden Öster
(Ingen kommentar)

Stadsdelsnämnden Väster
Konkretisera och tidsätta några av de attitydpåverkande förslagen.
Fokus på trafiksäkerhet i första hand är nödvändigt och att då prioritera satsningar på säkra
cykelvägar till skolor.
Åtgärdsförslag nr 42 Rydboholm-ridhuset bör lyftas till de prioriterade förslagen och bli tidsatta så att
det blir en sammankopplad cykelväg ner till Viskafors.
Kommentar:
Arbetet med Mobility management är nytt på Tekniska förvaltningen och vi arbetar med att hitta bra former för det. I
kommande cykelplaner kommer mobilitetsåtgärder att hanteras på ett mer strukturerat sätt.
I cykelplanen är endast budgeterade objekt med i tabellen för tidsatta objekt. När det gäller Ridhuset-Rydboholm så är det
objektet inte med i budgeten för 2016 och således inte med bland de tidsatta objekten. Det finns en färdig vägplan och arbetet
kan starta omgående om pengar finns. Bidrag för medfinansiering från Trafikverket har också sökts.

B 2015

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Länsstyrelsen
I planen saknas mätbar målsättning avseende cykelandelen då vare sig målsättning eller utgångsläge
preciseras. Med fördel bör dokumentet kopplas till en mer övergripande trafikstrategi för att klargöra
arbetet med mobility management, parkering och plan för ökad säkerhet. Över lag saknas koppling
till strategiska dokument både inom kommunen och på regional nivå. Länsstyrelsen vill särskilt lyfta
fram kopplingen till de regionala miljömålen som tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med
Västra Götalandsregionen i synnerhet vad gäller miljömålet ”God bebyggd miljö”.
Kopplingen till den regionala infrastrukturplanen är avgörande för finansiering och genomförandet av
cykelvägar utmed det statliga vägnätet. Förtydligande om detta kan skrivas in i cykelplanen.
Alla förslag utanför Borås tätort, skall föregås av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna arbetsordning
kan kort beskrivas i planen samt hur kommunen avser att driva dessa frågor.
För de prioriterade åtgärdsförslagen inom tidsperioden 2016-2017 framgår inte hurvida dessa är
finansierade, projekterade, och om erforderliga överenskommelser finns med trafikverket tex genom
regional infrastrukturplanering.
Planen omfattar åren 2016-2017, vilket är en kort tidsperiod inom en nära framtid. Planen i sin
helhet omfattar dock mer en inventering och önskelista för en längre tid framåt avseende flera
åtgärdsområden utan inbördes prioritering, troligt genomförandetid och kopplad till finansiering.
Länsstyrelsen saknar också koppling till arbetet med den regionala cykelplanen som är under
framtagande av Västra Götalandsregionen och hur den kan samspela med Borås cykelplan 20162017. Även en utblick mot grannkommunerna planer och behov av mellankommunala kopplingar
hade varit önskvärt.
I en av planens refererade underlag anges cirka hälften av olyckorna mellan fotgängare och cyklister
sker på gång- och cykelbanor medan cykelplanen avfärdar denna olycksrisk som enbart en
uppfattning om trygghet.
Cykelplanens avsnitt om gång- och cykelbanornas utformning kan utvecklas med förslag till åtgärder
för att undvika konflikter, reella eller upplevda, mellan cyklister och gående.
Göra plats för fler olika sorters cyklar.
En utveckling av betydelsen av cykelparkering utifrån olika behov (korttidsparkering,
långtidsparkering, elcyklar, lastcyklar etc) eller hänvisning till andra dokument som tydliggör detta
kan behövas vad gäller cykelparkering.
Kommentar:
Planen har utgått från Borås Stads Vision 2025. Planen kan också ses som en ett underlag för att ta fram en strategi eller
ett program för hur området cykel ska hanteras i kommunens arbete.
Listan med prioriterade åtgärdsförslag baseras på de objekt som det finns pengar till i budget. Eftersom budget sätts för ett år
i taget så ser listan ut som den gör. De åtgärdsförslag som inte är tidsatta kommer att beskrivas när de blir aktuella och
läggs till i kommande cykelplan.
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Stycket med olyckor har strukits för att skapa ett mer renodlat styrdokument i enlighet med kommunens riktlinjer.

Trafikverket
Kommunen har nyligen tagit fram andra strategiska dokument vilka borde ha en koppling till
cykelstrategin, såsom Trafikstrategin, Energi- och klimatstrategin och förslag till ny parkeringsnorm.
Hur ser kopplingen ut mellan de olika strategierna/planerna?
Trafikverket rekommenderar därför att en kartläggning av resvanor genomförs i en
resvaneundersökning.
Den tidsatta listan gäller enbart för åtgärder på kort sikt (år 2016-2017). Vad har kommunen för idéer
om åtgärder på längre sikt?
Kostnaden per meter cykelväg är lågt räknad för de statliga cykelvägarna. Medelkostnaden i
pågående cykelpaket är ca 5500 kr/meter. Det är oklart vilka cykelvägar som är finansierade och inte
i listan.
Planen omfattar i princip endast fysiska åtgärder. De kloka orden under rubriken ”Få fler att välja
cykeln” saknas när det kommer till förslag på genomförandet. I vilken plan återfinns alla ”mjuka”
åtgärder, såsom informationsåtgärder och andra steg 1- och 2-åtgärder? Vem ansvarar för att de
genomförs och när ska de genomföras?
Belysa behovet av att göra plats för många sorters cyklar.
Vikten av att identifiera vem som är väghållare längs de vägar där Borås Stad önskar åtgärder eller
nybyggnad. I de fall där cykelvägarna ligger i anslutning till statlig väg eller järnväg vill Trafikverket
vara med i arbetet på ett tidigt stadium.
Kommentar:
Planen har utgått från Borås Stads Vision 2025. Planen kan också ses som en ett underlag för att ta fram en strategi eller
ett program för hur området cykel ska hanteras i kommunens arbete.
En resvaneundersökning för att undersöka färdmedelsfördelning omfattas inte av arbetet med cykelplanen utan ligger på en
mer övergripande nivå.
Listan med prioriterade åtgärdsförslag baseras på de objekt som det finns pengar till i budget. Eftersom budget sätts för ett år
i taget så ser listan ut som den gör. På längre sikt har listan med ej tidsatta objekt tagits fram. Dessa åtgärdsförslag kommer
att beskrivas tydligare när de blir aktuella och läggs till i kommande cykelplan.
Arbetet med beteendeförändring är fortfarande relativt nytt på Tekniska förvaltningen och vi håller på att strukturera arbetet
på ett bra sätt. En del i det är att vi kommer att ta fram en egen budget-post där medel kommer att avsättas för det arbetet.
Arbetet med frågorna kommer att förtydligas och utvecklas till kommande planer då arbetet har strukturerats på ett bättre
sätt än i dagsläget.
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Kommunala funktionshinderrådet
Önskvärd standard och kvalitet, ändras i texten ”Alla cykelvägar ska ha hög tillgänglighet så att
funktionshindrade och äldre personer kan använda nätet”. Ordet funktionshindrad ska ersättas med
personer med funktionsnedsättning och dessutom bör även barn omnämnas. ”Cyklister och gående
bör skiljas åt i de större stråken”, här bör det stå cyklister och gående ska skiljas åt där det är möjligt.
Västra Götalandsregionens riktlinjer skall ligga till grund för utformandet av cykelvägar. Använd Borås
Stads tillgänglighetskonsulent i arbetet när projektering sker.
Det är önskvärt att det inledningsvis finns en sammanfattning av såhär omfattande dokument som
cykelplanen utifrån ett lättläst perspektiv.
Kommentar:
Ordet funktionshindrad har ersatts med ”personer med funktionsnedsättning” och barn har lagts till i meningen.

Kommunstyrelsen
Arbetet med att få fler att välja cykel är en viktig del i Mobility management för att nå ett hållbart
samhälle. Det framgår dock inte hur mycket medel som avsätts för denna viktiga förändring.
Kommunstyrelsen anser att dokumentet bör kompletteras med detta.
En beskrivning av huvudmannaskap och vad det innebär för respektive part bör beskrivas i planen för
att lättare kunna förklara varför inte alla delar av kommunen återfinns i den.
I Borås Stads budget för 2016 anges att kommunen är beredd att bidra till finansiering av cykelbanor
som Trafikverket ansvarar för. I detta sammanhang exemplifieras cykelvägen mellan Rydboholm och
Ridhuset som ett sådant objekt. Denna återfinns dock bland de cykelvägar som inte har någon
tidsplan i Cykelplanen vilket verkar motsägelsefullt.
Kommunstyrelsen vill lägga till ytterligare en viktig gång- och cykelväg som underlättar för
arbetspendling till och från Resecentrum som bör komma med i planen. Utmed Kust- till kustbanan
mellan Brodalsgatan/Resecentrum och Bockasjögatan finns i gällande detaljplan möjlighet till en plan
och gen sträckning för att underlätta för pendlare.
En sammanbindning av cykelvägarna i Centrum har funnits på agendan under många år.
Kommunstyrelsen avser att det är av stor vikt att komma fram till en gemensam lösning som
fungerar tillsammans med bl.a. kollektivtrafik genom centrum.
Sandsopning tidigare på våren bör leda till stora förbättringar för cyklister. Här bör det även ställas
krav på att beläggningen inte får vara i sämre skick än på den angränsande vägbanan.
Huvudcykelstråken bör dessutom särskiljas i en skötsel- och underhållsplan. I skötselplanen bör det
även finnas riktlinjer för målning av avgränsningslinjer och cykelbanesymboler.
Stråken bör märkas upp ungefär som en vandringsled eller motionsspår med märken på ex.
lyktstolpar, en färg per stråk samt tätare cykelbanasymboler målade på marken. Detta skulle kunna
vara ett sätt att enkelt hjälpa cyklister att hitta de bästa vägarna. För att ytterligare underlätta för
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cyklister bör även avstånd (antingen i km eller i tid) redovisas på skylten för att underlätta för
cyklister som inte har lokalkännedom.
Med en ökad mängd cykeltrafik kommer cykelparkering att bli allt viktigare. Det bör finnas
resonemang kring placering och storlek. Dokumentet bör även kompletteras med resonemang kring
lastcyklar och laddningsplatser för elcyklar. Dessutom är utformningen av cykelparkeringar en viktig
del för att skapa en attraktiv stadsmiljö, både estetiskt och praktiskt. Detta bör kunna lyftas in i
dokumentet.
Hyrcykelsystem är en viktig del i servicen för våra medborgare och besökare för att kunna röra sig på
ett hållbart sätt genom staden. Kommunstyrelsen är angelägen om att ett sådant system finns på
plats redan under 2016. Samarbete mellan Borås Stad och Västtrafik är eftersträvansvärt då
hyrcykelsystem bör vara integrerad med kollektivtrafiken.
I arbetet med mobility management bör cykelpooler marknadsföras. Andra system för att låna/hyra
ut lastcyklar/elcyklar/vinterutrustad cykel för att invånare under någon eller några veckor ska få
pröva.
Det framgår inte av remissen vem som ska anta Cykelplanen. Kommunfullmäktige antog den senaste
cykelplanen 2001, vilket innebär att den efterföljande behöver antas av samma instans. Denna
procedur bör framöver delas upp. Förslagsvis bör Kommunfullmäktige även i fortsättningen anta de
mer översiktliga riktningarna som gäller över minst 4 år. Denna kompletteras med en del 2,
nuvarande kapitel ”Förbättring av cykelvägar i Borås centralort och ytterområden”, som har en tätare
beslutsintervall med mer åtgärdsförslag kopplat till budget och som antas av den ansvariga nämnden
efter att den har remitterats. Det skulle innebära att de mer strategiska frågorna hamnar i
Kommunfullmäktige medan de mer fysiska åtgärderna ligger på den ansvariga nämnden.
Uppdelningen av dokumentet behöver ske inför antagandet för att kunna genomföra kommande
uppdelning av beslut.
Kommentar:
Arbetet med beteendeförändring är fortfarande relativt nytt på Tekniska förvaltningen och vi håller på att strukturera arbetet
på ett bra sätt. En del i det är att vi kommer att ta fram en egen budget-post där medel kommer att avsättas för det arbetet.
Hur mycket pengar som kommer att avsättas är inte klart i dagsläget. Arbetet med frågorna kommer att förtydligas och
utvecklas till kommande planer då arbetet har strukturerats på ett bättre sätt än i dagsläget. Arbetet följs redan idag upp
vartannat år.
I cykelplanen är endast budgeterade objekt med i tabellen för tidsatta objekt. När det gäller Ridhuset-Rydboholm så är det
objektet inte med i budgeten för 2016 och således inte med bland de tidsatta objekten. Det finns en färdig vägplan och arbetet
kan starta omgående om pengar finns. Bidrag för medfinansiering från Trafikverket har också sökts.
Det finns en underhållsplan som fungerar och där cykelvägar sopas före bilvägarna. Generellt har vi höjt kvalitén på
underhåll av cykelvägarna.
Vi förtydligar vad som är cykelväg med hjälp av fler målade cykelsymboler på marken. Linjer som delar gång- och cykelväg
och cykel- och gångsymboler målas vartannat år. Fler symboler målas iår (2016) än tidigare. Linjer och symboler målas
oftare vid behov.
Vi ser över hur vi ska göra stråken tydligare. I dagsläget är det i första hand huvudstråken som omfattas av den planerade
utbyggnaden av cykelvägvisningen med skyltar med lokala mål. Detta förtydligar var våra huvudstråk går.
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Tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna att införa ett hyrcykelsystem i Borås. Ett hyrcykelsystem kan utformas på
många olika sätt och en av utgångspunkterna i arbetet med att utvärdera möjliga lösningar är att hitta något som passas i
Borås. I dagsläget har en konsult i uppdrag att hitta en bra lösning.
Cykelplanen som Tekniska nämnden fick uppdrag att ta fram är upprättad enligt Borås Stads styrdokument. Förslaget att
ta fram ett långsiktigt strategiskt dokument är bra. Framtagandet av en cykelstrategi/cykelprogram förväntas
kommunstyrelsen ansvara för.
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§ 64
Cykelplan 2016-2017

Dnr 2015/929 331 3

Borås Stad har som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant och för att
nå dit krävs det att flera åtgärder genomförs. Åtgärderna gäller både
cykelinfrastruktur och service för att få attitydförändringar hos människor i
allmänhet. Dessa åtgärder har nu samlats i en cykelplan för att möjliggöra ett mer
stukturerat arbete på området.
Syftet är att ge bättre förutsättningar för att utveckla Borås som cykelstad.
Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket
bidrar till att nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.
Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och
informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja
cykel som transportmedel. Detta bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande
och mer miljövänlig kommun.
Borås Stad har sedan 2010 i olika omgångar arbetat med att ta fram en uppdaterad
cykelplan. I samband med att Tekniska förvaltningen i november 2014 fick ansvar för
mobilitetsarbetet i kommunen fick förvaltningen också i uppdrag att ta fram en ny
cykelplan. Planen är upprättad enligt Borås Stads styrdokument och har varit utsänt på
remiss från december 2015 till och med februari 2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända ”Cykelplan 2016 – 2017” till
Kommunfullmäktige för antagande.
Redaktionella ändringar ska göras enligt påpekande från Kjell Hjalmarsson (MP).

(Bilaga)

Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Oliver Öberg (M)

Christina Zetterstrand (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 juli 2016.
Rätt utdraget betygar
Lisbeth Rehnlund
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Dnr 2016/KS0581

Nr 185
vd: Kvalitet och
utveckling
Revidering
av Kvalitetspolicy för Borås Stad

andläggare: Ewa Luvö

2016-08-30

Dnr 2016/KS0581 009

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen
ansvarar Kommunstyrelsen.
Kvalitetspolicyn anger förutom uppdraget – ”Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt
uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag” – också de ledstjärnor
som vi har för ständiga förbättringar och framgångsrikt kvalitetsarbete:




» Professionalism
» Engagemang
» Lärande

Dessa ledstjärnor är numera grunden för de centrala lönekriterierna och börjar bli
kända i organisationen. Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att arbetet
med att implementera dessa kan fortsätta och föreslår därför att Kvalitetspolicyn ska
fastställas att gälla ytterligare fyra år, till och med 2020.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställs att gälla till och med 2020
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy 1
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige 22 augusti 2013
Revidering: XX
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020

2 Kvalitetspolicy
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Kvalitetspolicy
Boråsaren i fokus

Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors
vardag. Vi erbjuder likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov.
Vårt arbete gör skillnad för Borås Stad och dess invånare.
Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga i att utforma insatsen eller tjänsten. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med
alla medborgare.
Vi arbetar för en utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar för att lämna ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Vårt förhållningssätt

För ständiga förbättringar och framgångsrikt kvalitetsarbete har vi följande ledstjärnor.

» Professionalism
Vi ska bygga vårt arbete på kunskap och professionalism, och skapa en effektiv verksamhet
av god kvalitet. Det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Kunskap, ansvar och vilja resulterar i ständiga kvalitetsförbättringar.
Vi skaffar oss tydliga mål, och kunskap om de resultat vi når. Vi tar till vara varandras
kunnande och arbetar tillsammans mot målen. Ett processorienterat arbetssätt ger oss en
helhetsbild ur medborgarens synvinkel.
Vi företräder i vårt arbete hela Borås Stad. De som kommer i kontakt med vår verksamhet
ska mötas med engagemang och respekt. Vår kommunikation ska vara tydlig och lättillgänglig. Vi tar emot positiva som negativa synpunkter med intresse och gott bemötande.

» Engagemang

Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Vi har
ansvar och förtroende att utföra och utveckla verksamheten och det egna arbetet för Borås
Stads mål. Var och en ska känna sin roll i helheten.
Vi ska underlätta för medborgarna att ta ansvar och kunna påverka service och tjänster.
Vårt gemensamma engagemang bidrar till att vi når Borås Stads mål.
För en god anda på arbetsplatsen ska vi ha ett positivt förhållningssätt som får andra att
känna sig respekterade och betydelsefulla.

» Lärande

Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi lär av varandra, och delar med oss av
våra erfarenheter. Vi samverkar och tar till vara individernas kraft och förmågor.
Verksamheten blir bättre genom att vi utvärderar resultat och utvecklar arbetet. Ständiga
förbättringar ska systematiskt säkra att våra resurser används på ett ur alla synvinklar hållbart sätt. Vi ser över vad vi gör och hur vi gör det, och lär av både det som fungerar och
det som inte fungerar.
Kvalitetspolicy 3

B 2025

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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2016-09-12

Dnr 2016/KS0600

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 186
Överlåtelse av aktiernaKommunfullmäktige
i Inkubatorn i Borås AB
2016-08-26

Dnr 2016/KS0600 107

Överlåtelse av aktierna i Inkubatorn i Borås
AB

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad övertog i januari 2012 ägandet av Inkubatorn. Bakgrunden var att bolaget
hade ett behov av en stabil ägare och av att hitta en lösning för att säkerställa inkubatorverksamhetens fortsatta funktion. Kommunen övertog ägandet medan övriga parter (Västra Götalandsregionen, Högskolan och Sjuhärads kommunalförbund) skulle
stödja bolaget genom bidrag/uppdragsersättningar.
Borås Stad har därefter fört samtal med Högskolan om ett eventuellt gemensamt
ägande av bolaget, där dock slutsatsen blivit att Högskolan inte går in som delägare
utan kommunen kvarstår som helägare. Ägandet av Inkubatorn kan nu betraktas som
långsiktigt, och bolaget bör hanteras organisatoriskt på samma sätt som kommunens
övriga bolag. Därför föreslås att Inkubatorn i Borås AB lyfts in i Borås Stadshus AB.
Köpeskillingen sätts till 100 000 kronor, vilket är lika med aktiekapitalet. Bolagets
egna kapital per 2015-12-31 uppgick till 1,6 mnkr. Bolaget är dock helt beroende av
bidrag för att inte gå med underskott. Aktiernas värde kan därför anses sakna egentligt marknadsvärde, vilket motiverar den föreslagna köpeskillingen.
Ägardirektiv och bolagsordning föreslås kvarstå oförändrade.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Aktierna i Inkubatorn i Borås AB överlåts från Borås Stad till Borås Stadshus AB, för etthundratusen kronor (100 000 kronor), i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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MELLAN
Borås Stad, 212000-1561, (nedan kallat ”Säljaren”)
OCH
Borås Stadshus AB, 556547-5646, (nedan kallat ”Köparen”)
HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE
AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIE
1. Överlåtelse och vissa definitioner
Säljaren överlåter härigenom denna dag (”Avtalsdagen”) samtliga sina aktier (”Aktierna”), i
Inkubatorn i Borås AB 556685-7362, (”Bolaget”) till Köparen och på i detta avtal intagna villkor.
Aktierna skall tillträdas den 1 november 2016 (”Tillträdesdagen”).
2. Köpeskillingen och dess betalning
Köpeskillingen uppgår till 100 000 SEK (Etthundratusen kronor) och skall av Köparen erläggas
kontant genom insättning på av Säljaren angivet konto på Tillträdesdagen.
3. Perioden mellan avtals- och tillträdesdag
Säljaren skall under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen tillse att Bolagets
verksamhet bedrivs enligt tidigare tillämpade affärsprinciper och att Bolagets ledning i alla för
Bolaget väsentliga frågor rådgör med Köparens representant. Köparen skall ha rätt till full insyn i
Bolaget. Säljaren skall omedelbart informera Köparen om varje omständighet som medför eller
kan komma att medföra avvikelse från lämnad garanti eller utfästelse.
4. Bolagets styrelse
Bolagets nuvarande styrelse kvarstår även efter Tillträdesdagen.
5. Bolagets aktier
Säljaren garanterar att
a) Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kronor fördelat på 1 000 aktier
b) Ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo
betalts
c) Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av
panträtt, optionsrätt, överlåtelsebegränsningar i avtal eller bolagsordningen eller andra
belastningar
d) Alla Bolagets aktier har samma rätt
e) Beslut ej fattats om utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
6. Ekonomiska förhållanden
Så vitt gäller Bolagets ekonomiska förhållanden garanterar Säljaren per Tillträdesdagen att inga
finansiella krediter upptagits eller säkerheter lämnats utöver vad som framgår av årsredovisningen
per 2015-12-31.
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7. Personal
Köparen avser driva Bolaget vidare med oförändrad verksamhet. Den personal som finns i
Bolaget vid Tillträdesdagen jobbar vidare med oförändrade anställningsvillkor.
8. Bolagets avtal och förbindelser
Säljaren garanterar att
a) Bolaget inte är bundet av andra avtal eller förbindelser
b) Bolaget inte är bundet av något avtal eller någon förbindelse som är främmande för
Bolagets verksamhet eller som ingåtts på annat än för branschen sedvanliga och
marknadsmässiga villkor.
9. Skatter och avgifter; garanti
Säljaren garanterar att
a) Erforderliga avsättningar för skatter, avgifter och andra pålagor har skett i Bolaget.
b) Bolaget ej är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra
liknande åtgärder med avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen.
c) Bolaget löpande har fullgjort och intill Tillträdesdagen kommer att fullgöra betalningar
avseende skatter, avgifter och andra pålagor på föreskrivet sätt
10. Tvister; garanti
Säljaren garanterar att Bolaget ej är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som
kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på grund av
omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen.
11. Brist i garanti
Har Säljaren i detta avtal garanterat eller framgår det eljest av omständigheterna att Säljaren utfäst
sig att svara för visst förhållande skall, om Säljaren brister i sådan garanti eller utfästelse, Köparen
kompenseras med en krona för varje krona som brister.
12. Villkor
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att Borås Stads Kommunfullmäktige har godkänt
avtalet före Tillträdesdagen.
13. Skiljedom
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall
äga rum i Borås.
14. Avslutning
Av detta avtal har två originalexemplar upprättats varav parterna tagit var sitt.

Borås den
Borås Stad

Borås Stadshus AB

________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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Dnr 2016/KS0567

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Nr 187
Kommunfullmäktige
Ansvarsfrihet för styrelsen
för Stiftelsen
L L Frimans Donation, avseende 2015 års förvaltning
Ansvarsfrihet
för 007
styrelsen för Stiftelsen L L
2016-08-26
Dnr 2016/KS0567
Frimans
Donation, avseende 2015 års förvaltFrån
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
ning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2015 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 28 335 kronor. Stiftelsen har per den 31 december 2015 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 759 646 kronor. Enligt
stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp för
sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen
efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling. Under året har 77 650
kronor utdelats. Vid utgången av 2015 uppgick utdelningsbara medel till 343 830 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen föreslår att stiftelsen framöver placerar sitt kapital så att det följer
Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2015 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

OSTADRESS

01 80 Borås

BESÖKSADRESS

B 2030

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

Magnus Widén
Ekonomichef

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2015/KS0155

2016-09-12
Nr 188
Avd: Strategisk
samhällsplanering av vattenskyddsområden för Borås stad,
Revidering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
2016-09-01

Dnr 2015/KS0155 432

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Revidering av vattenskyddsområden för Borås
stad, Rångedala, Bredared och Dalsjöfors.
Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Beskrivning av de nya vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom vattenskyddsområdet
bifogas.
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs
för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje med EU:s ramdirektiv
för vatten, som anger att vattenresurser som används för dricksvattenförsörjning skall
skyddas.
Vattenskyddsområdena ska:
 Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjningen
 Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet, som menligt inverkar
på vattenkvaliteten eller uttagsmöjligheten, genom användning av mark och
vatten
 Minska risken för förorening, som menligt inverkar på vattenkvaliteten, genom tillfälliga eller kontinuerliga diffusa utsläpp eller punktutsläpp
 Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och därigenom uppnå ett
ökat skydd
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors vattenskyddsområde fastställs.
Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C ), Anna Svalander
(L), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD) deltog inte i beslutet.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
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1 (2)

Till Kommunstyrelsen
BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av vattenskyddsområden

STYRELSEMÖTE

19 maj 2016

Revidering av vattenskyddsområden
Bakgrund
Huvudmannen för vatten och avlopp i Borås Stad, Borås Energi
och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av
vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared.
Det är Kommunfullmäktige i Borås Stad som beslutar om revideringen av
vattenskyddsområden. Ansökan med en beskrivning av de nya
vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom
vattenskyddsområdet bifogas detta beslutsförslag.
Utöver detta underlag finns det tre stycken rapporter med bilagor, en för
varje vattenskyddsområde, som kommer att skickas med i ansökan till
Kommunfullmäktige.
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande
vattenskyddsföreskrifter är att skydda vattenförekomster som är
viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs för att säkra
råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett
flergenerationsperspektiv.
Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje
med EU:s ramdirektiv för vatten, som anger att vattenresurser
som används för dricksvattenförsörjning skall skyddas.
Vattenskyddsområdena ska:
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Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjningen
Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet,
som menligt inverkar på vattenkvaliteten eller
uttagsmöjligheten, genom användning av mark och vatten



Minska risken för förorening, som menligt inverkar på
vattenkvaliteten, genom tillfälliga eller kontinuerliga diffusa
utsläpp eller punktutsläpp



Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och
därigenom uppnå ett ökat skydd
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2(2)

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

sända förslaget om revidering av vattenskyddsområden vidare till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Samrådsredogörelse för
vattenskyddsområden i Dalsjöfors,
Rångedala och Bredared
Borås Energi och Miljö har genomfört ett samråd om reviderade
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i
Dalsjöfors, Rångedala och Bredared mellan november 2015 till
och med januari 2016.
Under samrådstiden har berörda fastighetsägare och
verksamhetsutövare haft möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget om nya skyddsföreskrifter och skyddsområden.
För Rångedala och Dalsjöfors har det inte inkommit några
yttranden.
För Bredared har följande yttrande inkommit från
fastighetsägare till INGELSTORP 1:49.
Jag vill följande synpunkter på förslaget till skyddsföreskrifter för
Bredareds vattenskyddsområde
Undertecknad äger fastigheten Ingelstorp 1:49 som nu berörs av
det nya förslaget till skyddsområde. Vad jag kan se i underlaget
så har en liten förändring skett av gränsdragning av
skyddsområdet vilket kan ses på bilderna nedan. Det
framkommer dock inga fakta i det tekniska underlaget som
styrker att gränsen ska dras på det sätt som det nu föreslås.
Ordet ”antagande” återkommer i väldigt ofta i det tekniska
underlaget vilket inte på något sätt stärker motiven för att ändra
gränsen från det gamla skyddsområdet. Huvudmannen vill här ta
sig friheten att ha en ytterligare säkerhetsmarginal eftersom
detta inte kostar huvudmannen något. Men för mig som
verksamhetsutövare innebär det stora arbetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser. Just att fastigheten hamnar inom ett
skyddsområde gör den mindre attraktiv på marknaden om jag
skulle vilja sälja fastigheten. Det kan handla om miljonbelopp i
minskat värde pga. av att en lantbruksfastighet får begränsade
utvecklingsmöjligheter inom ett vattenskyddsområde. Att hamna
inom ett vattenskyddsområde innebär behov av att investera
utrustning för att klara en högre skyddsnivå och det innebär en
högre administrativ börda vad gäller tillståndshantering och
dokumentation. Jag anser därför att kommunen ska ha bättre på
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fötterna vad gäller undersökningar som stärker avgränsningen
av vattenskyddsområdet. För mig som fastighetsägare och det
är rimligt att ett väl underbyggt kunskapsunderlag finns med
tanke på de stora värden som står på spel på min fastighet.
Jag anser därför att den gamla gränsdragningen ska gälla och
det är upp till huvudmannen att belägga ett behov en ändrad
gränsdragning. Detta finns inte dagsläget.

Nytt förslag på fastigheten 1:49
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Gamla gränsdragningen på 1:49
Jag anser också att det är högst rimligt att VA - kollektivet står
för alla tillståndskostnader i samband med tillståndsprövning. Vi
som råkar hamna inom ett vattenskyddsområde för ta ett
mycket större ansvar för våra verksamheter än de som bor
utanför ett vattenskyddsområde. Det innebär ökade kostnader
och ökad administrativ börda. Det är högst rimligt att VA
kollektivet står för dessa kostnader som i sammanhanget för VA
kollektivet är mycket små.
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Borås Energi och Miljös bemötande:
Bakgrunden till revideringen av skyddsområdet för Bredareds
grundvattentäkt är att det har tagits fram nya riktlinjer baserat
lagstiftning sedan det nuvarande skyddsområdet utformades.
Förslaget på reviderat skyddsområde baseras på nuvarande
handboken om vattenskyddsområden (Naturvårdverkets
Handbok om vattenskyddsområde).
Enligt handboken ska man, i de fall vattentäkten utgörs av
bergborrad brunn och det inte är känt exakt från vilken
sprickzon/vilket system av sprickzoner som brunnen tar sitt
vatten ifrån, utgå från att grundvattnet strömmar radiellt mot
brunnen. Detta är utgångspunkten även i utformandet av
skyddsområdet för Bredareds vattentäkt och beräkningar ger en
minsta radie för den sekundära zonen på 234 meter.
Nästa steg är att även ta hänsyn till topografin, eftersom
grundvattenströmningen i stort följer topografin blir
tillrinningsområdet (och skyddsområdet) större uppströms
brunnen. Därmed kan större avstånd än 234 meter behövas
uppströms brunnen samtidigt som det kan vara motiverat att ha
något mindre avstånd nedströms brunnen, speciellt i detta fall då
det är ganska stor höjdskillnad mellan brunnens läge och
dalgången öster om. En radie på 234 meter sträcker sig till och
med byggnaderna på Ingelstorp 1:49. Markytans lutning är
motivet till att hela fastigheten, och inte bara delen inom 234
meters radie, ingår i den sekundära zonen. Lila pilar i bilden
nedan visar hur vatten principiellt strömmar västerifrån. I det
tekniska underlaget (s 9) redovisas även en bild över en
höjdmodell, som beskriver hur avrinning sker i området baserat
på topografi från lantmäteriet. Då uttag sker i brunnen avviker
grundvattenflödet lokalt från att följa topografin och istället är
det riktat in mot brunnen.
Det finns också en bäck/vattendrag som rinner västerifrån förbi
Ingelstorp och sedan rakt förbi vattentäkten och brunnen. Det
kan inte uteslutas att ytligt avrinnande vatten från Ingelstorp en
bit nedströms når bäcken och passerar med den förbi täkten, om
bäcken har kontakt med vattenförande sprickor i berget kan
vatten från bäcken nå brunnen. Även det är ett motiv till att
inkludera hela Ingelstorp 1:49.
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Frågor om ersättning och ersättningsanspråk är en separat
process som avgörs i domstol efter att vattenskyddsområdet
inrättats. Det är endast förbud i de föreskrifter som inrättas som
kan leda till ersättning. Inledande diskussioner om ersättning
kan inledas i detta stadium.
Kostnaden för tillståndsansökan bestäms av kommunfullmäktige
och det är den som söker anstånd som betalar avgiften, i
enlighet med gällande lagstiftning. Som diskuterades på
samrådsmötet kan man se tillkommande tillstånd som tillägg till
de tillstånd som fastighetens verksamhet redan kräver, och nya
poster behöver därmed inte hanteras som fristående poster och
därmed inte bli så ekonomisk betungande för fastighetsägaren.
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Ansökan om revidering av
vattenskyddsområden för Dalsjöfors,
Rångedala och Bredared
Huvudmannen för vatten och avlopp i Borås Stad, Borås Energi
och Miljö, vill härmed ansöka om revidering av
vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared.
Motiv
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande
vattenskyddsföreskrifter är att skydda vattenförekomster som är
viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs för att säkra
råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett
flergenerationsperspektiv.
Vattenskyddsområdena ska:
 Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjningen
 Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet,
som menligt inverkar på vattenkvaliteten eller
uttagsmöjligheten, genom användning av mark och vatten
 Minska risken för förorening, som menligt inverkar på
vattenkvaliteten, genom tillfälliga eller kontinuerliga diffusa
utsläpp eller punktutsläpp
 Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och
därigenom uppnå ett ökat skydd
Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje
med EU:s ramdirektiv för vatten, som anger att vattenresurser
som används för dricksvattenförsörjning skall skyddas.
Behov
Dalsjöfors vattentäkt försörjer Dalsjöfors, Äspered, Dannike,
Gånghester, Målsryd och Aplared samhällen med vatten. I
händelse av att vattentäkten blir obrukbar finns i dag ingen
heltäckande reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att
vattentäkten får det skydd som erfordras för att ytterligare öka
tryggheten i den framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Dalsjöfors grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde
med skyddsföreskrifter fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten
är nu att se över detta vattenskyddsområde och att anpassa
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avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och
lagstiftning.
Rångedala vattentäkt försörjer ca 330 personer i Rångedala med
vatten. I händelse av att vattentäkten blir obrukbar finns i dag
ingen reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att
vattentäkten får det skydd som erfordras för att öka tryggheten
ytterligare i den framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Rångedala vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda av länsstyrelsen 1995.
Avsikten är att nu se över avgränsning och skyddsföreskrifter
och att anpassa dem till nu gällande krav och lagstiftning.
Bredared vattentäkt försörjer 210 personer med dricksvatten, i
nuläget finns ingen reservvattentäkt. Det är därför mycket
viktigt att vattentäkten får det skydd som erfordras för att öka
tryggheten ytterligare i den framtida vattenförsörjningen i
kommunen.
För Bredared grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten är
nu att se över detta vattenskyddsområde och att anpassa
avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och
lagstiftning.

Teknisk beskrivning
För respektive vattentäkt har en teknisk beskrivning tagits fram.
I den tekniska beskrivningen utreds bla. täktens
tillrinningsområde, hydrogeologisk förutsättningar,
planbestämmelser, riskkällor och riskbedömning.
Teknisk beskrivning för samtliga vattentäkter biläggs ansökan.

Remiss och samråd
Förslaget på nytt skyddsområde och på nya skyddsföreskrifter
har 2015-02-03 till 2015-05-01 varit på remiss hos följande
aktörer:
 Kommunstyrelsen Borås Stad
 Tekniska nämnden Borås Stad
 Samhällsbyggnadsnämnden Borås Stad
 Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad
 Servicenämnden Borås Stad
 Trafikverket
 Havs- och vattenmyndigheten
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Statens Geologiska undersökningar
Jordbruksverket
Länsstyrelsen Västra Götaland

Remissammanställning biläggs ansökan.
Förslaget på nytt skyddsområde och på nya skyddsföreskrifter
har varit på samråd mellan 2015-11-01 till 2016-01-31.
Samråd har bedrivits med alla fastighetsägare som påverkas av
skyddsområdet. Samrådsmöte har hållits på plats i orten för
respektive vattentäkt där samtliga berörda fastighetsägare har
blivit inbjuda.
Samrådsredogörelse biläggs ansökan.

Förslag på skyddsområde och
skyddsföreskrifter
Ett förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter som
anpassats till rådande specifika förhållanden och utblick mot ett
förebyggande skydd mot framtida störningar har tagits fram.
Skyddsområden och skyddsföreskrifter följer nedan.
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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 XXXX-XX-XX.
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.
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§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.
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§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

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

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.

B 2058

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

§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
e

Upplag av kalk är förbjudet.

--

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.
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§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

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



Under en längre



sammanhängande tid än en
vecka.


Regelbundet återkommande
parkering.
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Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.



Regelbundet återkommande parkering.
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§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 jord, berg är förbjuden.

etableras utan tillstånd av den 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.
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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.
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§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.
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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:
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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
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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
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BILAGA 2. KARTA ÖVER DALSJÖFORS
VATTENSKYDDSOMRÅDE
2014-10-08

)
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Dalsjöfors vattentäkt
Förslag till vattenskyddsområde
Vattentäktszon
0

B 2066

250

500

1 000 Meter

Primär skyddszon
Sekundär skyddszon

±

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Skyddsföreskrifter
Rångedala vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av vattenskyddsområde för Rångedala.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Rångedala
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Rångedala träder ikraft från och med XXXX-XX-XX.
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 Rångedala vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
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§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.

B 2068

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

§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

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

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.
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§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.
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§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

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



Under en längre



sammanhängande tid än en
vecka.


Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.



Regelbundet återkommande parkering.

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.
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§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 jord, berg är förbjuden.

etableras utan tillstånd av den 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.

§11 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.

§12 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.
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b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 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.
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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:
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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
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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
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BILAGA 2. KARTA ÖVER RÅNGEDALA
VATTENSKYDDSOMRÅDE
2014-10-17

Rångedala vattentäkt
Förslag till vattenskyddsområde
Vattentäktszon
Primär skyddszon
0
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Skyddsföreskrifter
Bredared vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutat
om fastställande av vattenskyddsområde för Bredared.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Bredared
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Bredared träder ikraft från och med XXXX-XX-XX.
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.
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§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.
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§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

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

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
Primär skyddszon
a

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.
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§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 är förbjuden.

annat spillvatten i marken är
förbjuden.
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§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

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



Under en längre



sammanhängande tid än en
vecka.


Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.



Regelbundet återkommande parkering.

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.

B 2081

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

§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 jord, berg är förbjuden.

etableras utan tillstånd av den 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.

§11 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.

§12 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.
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b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 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
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.
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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:
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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
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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
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BILAGA 2. KARTA ÖVER
BREDARED VATTENSKYDDSOMRÅDE
2014-11-04

Vattenskyddsområde

0 25 50

B 2086

100 m

Primär zon
Vattentäktszon
Sekundär zon
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Skyddsföreskrifter
Bredared vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutat
om fastställande av vattenskyddsområde för Bredared.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Bredared
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Bredared träder ikraft från och med XXXX-XX-XX.
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.
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§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.
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§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

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

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.
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§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
e

Upplag av kalk är förbjudet.

--

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 är förbjuden.

annat spillvatten i marken är
förbjuden.
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§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

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



Under en längre



sammanhängande tid än en
vecka.


Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.



Regelbundet återkommande parkering.

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.
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§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 jord, berg är förbjuden.

etableras utan tillstånd av den 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.

§11 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.

§12 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.
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b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 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
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.
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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:
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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
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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
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BILAGA 2. KARTA ÖVER
BREDARED VATTENSKYDDSOMRÅDE
2014-11-04

Vattenskyddsområde
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Reviderade vattenskyddsområden i Borås
Stad - remissammanställning
Följande remissinstanser har inkommit med synpunkter:










Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Trafikverket
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Miljöförvaltningen
Länsstyrelsen

Följande har remitterats men har inte inkommit med yttrande:




Havs- och vattenmyndigheten
Servicenämnden Borås Stad
Jordbruksverket

Inkomna synpunkter och bemötanden

Inkomna synpunkter och bemötande på synpunkter hanteras löpande i
texten nedan, bemötanden är utmärkta i kursiv stil.
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Kommunstyrelsen
Reviderade vattenskyddsområden i Borås Stad.
Bemötande
Inget att anmärka
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förslaget till nya skyddsområden stämmer i stort sett överens
med idag gällande skyddsområden. Den stora skillnaden är att
Borås Energi och Miljö har tagit fram nytt underlag och nya
föreskrifter för att ge dessa vattentäkter ett långsiktigt skydd.
Bland annat finns det regler för hur enskilda avlopp får anläggas,
användning av bekämpningsmedel, hållning av djur och uttag av
grundvatten. Även risker och hot mot vattentäkten kartläggs och
åtgärder för att minska riskerna föreslås.
I dessa områden har Samhällsbyggnadsnämnden för närvarande
inga pågående planuppdrag. Enstaka fastighetsägare kan
komma att påverkas av de skärpta bestämmelserna för vad som
får göras inom skyddsområdena i framtida bygglov, till exempel
när det gäller anläggning av avlopp eller grävning och
schaktning. Tillsynsmyndighet för föreskrifterna är Miljö- och
konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är bra att
vattenskyddsområdenas skydd har setts över och tillstyrker
Borås Energi och Miljös remiss.
Bemötande
Inget att anmärka
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Sveriges geologiska undersökningar
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genom remiss den
15 februari 2015 erhållit rubricerat ärende för yttrande. Med
anledning härav får SGU framföra följande. SGU är
expertmyndighet för grundvatten och ansvarig myndighet för
miljökvalitetsmålet
”Grundvatten av god kvalitet”. Miljökvalitetsmålet innebär att
grundvattnet ska bidra till en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning. SGU utgår vid sina ställningstaganden
bland annat från sitt uppdrag att verka för skydd av
grundvattnet inom ramen för miljökvalitetsmålet.
SGU ser det som mycket positivt att nya vattenskyddsområden
med föreskrifter tas fram för Dalsjöfors, Bredared och Rångedala
grundvattentäkter. Remissvaret har i första hand fokuserats på
hantering av det underlag som funnits för inrättande av
skyddsområdet och om avgränsningar som föreslagits är
anpassade till de geologiska förutsättningarna samt om
handlingarna beskriver motstående intressen i tillräcklig
omfattning. SGU är i dagsläget
djupt involverade i karteringen av geologi och hydrogeologi inom
Götalandsbanans bankorridor. SGU bifogar därför en kartbild,
Bilaga 1, över bankorridorens utbredning i närheten till de
föreslagna reviderade skyddsområdena.
Vad gäller själva föreskrifterna så kommenterar SGU dessa
endast översiktligt. SGU delar upp vårt remissvar i de tre
föreslagna skyddsområdena Dalsjöfors, Bredared och Rångedala.
Dalsjöfors
SGU noterar inledningsvis att ansökan är något otydlig i hur
berörda grundvattenmagasin relaterar till varandra. Det framgår
att "den del av Rångedalaåsen där vattentäkten ligger också
benämns Häljeredsåsen" men senare i ansökan anges att "längre
bort bör dock akviferen få kontakt med Häljeredsåsen i väster".
SGU anser att denna benämning av aktuella grundvattenmagasin
hade kunnat vara mer stringent. En eventuell uppdatering av
ansökan kan med fördel tydligare referera till SGUs pågående
beskrivning av grundvattenmagasin i området.
Bemötande: En uppdatering görs av det tekniska underlaget för
att förtydliga detta.
SGU konstaterar att förslaget till vattenskyddsområden refererar
till vårt tillgängliga underlagsmaterial främst genom att hänvisa
till den hydrogeologiska beskrivninge
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n över Västra Götalands län (från 1988). Ett utsnitt av SGUs
jordartskarta presenteras också.
Ansökan hänvisar även till annat kvalificerat utredningsmaterial;
som en genomförd provpumpning och en upprättad
grundvattenmodell över vattentäkten. SGU är mycket positiva till
att ett så gediget underlag finns tillgängligt för att stärka
resonemanget kring skyddsområdets avgränsning. Ansökan
sätter grundvattentillrinningen till brunnen i relation till den
topografiska ytvattendelaren och geologin i området och
förankrar denna vattenbalans i den utförda provpumpningen och
i grundvattenmodelleringen.
SGU vill framföra att vi tagit fram ett nyare och betydligt mer
detaljerat hydrogeologiskt kartmaterial med tillhörande
beskrivning för orådet och indelning har skett i två
grundvattenmagasin, Dalsjöfors och Häljared. Detta material är
ännu inte publicerat, men
kommer att ges ut i SGUs kartserie K under året. En eventuell
uppdatering av ansökan bör med fördel förankras i detta utförda
karteringsarbete. Beskrivningen bifogas denna remiss
som arbetsmaterial i Bilaga 2. Trots att ansökan inte har kunnat
hänvisa till SGUs senaste karteringsunderlag så vill SGU
framföra att vi anser att föreslaget skyddsområde är väl
förankrat i resonemanget om genomsläppligheten hos de lösa
jordarter som utgör akviferen i vilken Dalsjöfors vattentäkt är
belägen. Hela förslaget till vattenskyddsområde och föreskrifter
grundas även tydligt i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden.
Bemötande: Eftersom det nya underlaget inte leder till någon
förändring i vattenskyddsområdets utformning bedöms det inte
relevant att uppdatera det tekniska underlaget utifrån den
kommande kartbeskrivningen.
Värdebedömning
SGU noterar att vattentäkten i Dalsjöfors försörjer ca 6 600
personer. Någon reservvattentäkt till vattentäkten finns inte och
detta faktum höjer ytterligare vattentäktens
värde. Värdet beskrivs alltså i ansökan som mycket högt och
SGU håller med om att grundvattenmagasinet därmed utgör en
viktig vattenresurs. SGU noterar att vattenskyddsarbetet (dvs.
föreliggande ansökan) förankras i EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG).
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Riskinventering, sårbarhetsklassificering och skyddsområdets
avgränsning
En relevant riskinventering och sårbarhetsklassificering har
utförts där den senare utgår från SGU:s jordartskarta över
områden och följer ett tydligt resonemang om transporttider och
flödesriktning. Den sårbarhetsklassning som presenteras i
ansökan har tagit hänsyn till moräntäckta områden och områden
där grundvattenmagasinet är slutet genom förekomst av
finsediment som överlagras av torv.
Ansökan redovisar en antagen grundvattenbildning, brunnens
tillrinningsområde och uttagets antagna andel av tillgänglig
mängd grundvatten. SGU noterar att tillrinningsområdet i stort
sett omfattar dalen mellan höjdområdena öster och väster om
uttagsbrunnen. Grundvattenbildningen inom detta område räcker
alltså väl till för det planerad uttaget.
Skyddsområdets föreslagna utbredning grundar sig i en
bedömning av strömningshastigheter och grundvattenbildning.
SGU anser att den positiva vattenbalansen inom redovisat
tillrinningsområde är trovärdig. SGU anser att indelning i
vattentäkts-, primär-, sekundärzon är relevant.
Motstående intressen
SGU noterar att Götalandsbanan har identifierats som
motstående intresse för Dalsjöfors vattentäkt. Däremot saknas
ett resonemang kring hur detta motstående intresse definieras
och hur man ämnar bevaka/hantera denna fråga. Ansökan
redovisar inte heller bankorridorens utbredning. I SGUs Bilaga 1
framgår korridorens utbredning och det kan konstateras att hela
det föreslagna vattenskyddsområdet hamnar innanför
korridoren. SGU vill framföra att det sannolikt är så att inte alla
linjeval inom korridoren innebär påtaglig risk för vattentäkten.
En riskvärdering måste förankras i de geologiska förhållandena
på plats.
Bemötande: BEM och Borås Stad bevakar kontinuerligt frågan
om Götalandsbanans sträckning och för en fortlöpande dialog
med Trafikverket. I de tekniska underlagen görs ett tillägg att
Götalandsbanan kan vara ett eventuellt motstående intresse för
vattenskyddsområdet. I nuläget är korridoren inte beslutad utan
man rör sig ännu i en mycket bred utredningskorridor. Därför
bedöms det inte relevant att i det tekniska underlaget för
vattenskyddsområdet visa korridorens läge eller gå in på djupare
resonemang kring eventuellt motstående intressen.
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Skyddsföreskrifterna
Som nämnts kommenterar SGU bara översiktligt själva
föreskrifterna. SGU anser att dessa är relevanta i förhållande till
skyddsvärdet och den hotbild som presenteras.
Med hänvisning till ovanstående synpunkter tillstyrker SGU
föreslaget vattenskyddsområdet
för Dalsjöfors vattentäkt.
Bredared
SGU konstaterar att förslaget till vattenskyddsområden refererar
till SGU:s tillgängliga kartmaterial. Den hydrogeologiska
beskrivningen över området som presenteras i ansökan bedöms
som trovärdig. Underlaget hänvisar även till en genomförd
provpumpning och SGU är positiva till att det underlaget finns för
att verifiera brunnens uttagskapacitet och stärka resonemanget
kring skyddsområdets avgränsning. Ansökan sätter
grundvattentillrinningen till brunnen i relation till de topografiska
förhållandena i närområdet.
SGU anser att föreslaget skyddsområde är väl förankrat dels i
SGU:s jordartskartering i området och dels i resonemanget om
genomsläppligheten hos de lösa jordarter som överlagrar berg
som utgör akviferen i vilken Bredareds vattentäkt är belägen.
Hela förslaget till vattenskyddsområden och föreskrifter är även
väl förankrat i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden.
Värdebedömning
SGU noterar att vattentäkten i Bredared försörjer ca 210
personer. Någon reservvattentäkt till vattentäkten finns inte och
detta faktum höjer ytterligare vattentäktens värde. Värdet
beskrivs alltså i ansökan som högt och SGU håller med om att
grundvattenmagasinet därmed utgör en viktig vattenresurs. SGU
noterar att vattenskyddsarbetet (dvs. föreliggande ansökan)
förankras i EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
Riskinventering, sårbarhetsklassificering och skyddsområdets
avgränsning
En relevant riskinventering och sårbarhetsklassificering har
utförts där den senare utgår från SGU:s jordartskarta över
området och följer ett tydligt resonemang om transporttider och
flödesriktning. Den sårbarhetsklassning som presenteras i
ansökan har tagit hänsyn till moräntäckta områden och områden
B 2103

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Ingår i Borås Stadshus AB

med tunna jordlager som överlagrar bergakvifären där
vattentäkten är belägen.
Ansökan redovisar en antagen grundvattenbildning i brunnens
tillrinningsområde. Skyddsområdets föreslagna utbredning
grundar sig i en bedömning av strömningshastigheter och
grundvattenbildning. SGU anser att den grundvattenbildning som
redovisas inom tillrinningsområde är trovärdig. SGU anser att
indelning i vattentäkts-, primär-, sekundärzon är relevant.
Motstående intressen
SGU noterar att Götalandsbanan (som i de övriga
vattenskyddsområdena Rångedala och Dalsjöfors har
identifierats som motstående intresse) inte berör Bredareds
vattentäkt.
Skyddsföreskrifterna
Som nämnts kommenterar SGU bara översiktligt själva
föreskrifterna. SGU anser att dessa är relevanta i förhållande till
skyddsvärdet och den hotbild som presenteras. Med hänvisning
till ovanstående synpunkter tillstyrker SGU föreslaget
vattenskyddsområdet för Bredareds vattentäkt.
Rångedala
SGUs kommentarer angående det tekniska underlaget SGU
konstaterar att förslaget till vattenskyddsområden refererar till
vårt tillgängliga underlagsmaterial främst genom att hänvisa till
jordartskartan över Borås från 1983. Ett utsnitt av SGUs
jordartskarta presenteras. SGUs brunnsarkiv och generella
grundvattenkartering nämns också.
SGU vill framföra att det nyligen från SGU har färdigställts en
beskrivning av grundvattenförhållandena i området kring
Rångedala (Grundvattenmagasinet Rångedala, SGU serie K 483,
2015; finns tillgänglig på www.sgu.se). Ansökan hänvisar inte
specifikt till denna nya kartprodukt och beskrivning.
Ansökan hänvisar även till annat kvalificerat utredningsmaterial;
som en genomförd provpumpning vid tiden för borrning, 1977.
SGU är mycket positiva till att ett sådant underlag finns
tillgängligt för att stärka resonemanget kring skyddsområdets
avgränsning. Ansökan sätter grundvattentillrinningen till brunnen
i relation till den topografiska ytvattendelaren och geologin i
området och förankrar denna vattenbalans i den utförda
provpumpningen. Beskrivningen av grundvattenmagasinet
Rångedala har inte varit tillgängligt vid framtagandet av
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ansökan. SGU vill framföra att vi anser att föreslaget
skyddsområde, utan
tillgång till beskrivningen, är väl förankrat i resonemanget om
genomsläppligheten hos de lösa jordarter som utgör
grundvattenmagasinet i vilket Rångedala vattentäkt är belägen.
Hela
förslaget till vattenskyddsområde och föreskrifter är även väl
förankrat i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden.
Bemötande: Eftersom det nya kartunderlaget inte leder till
någon förändring i vattenskyddsområdets utformning bedöms
det inte relevant att uppdatera det tekniska underlaget utifrån
den kommande kartbeskrivningen.
Värdebedömning
SGU noterar att vattentäkten i Rångedala försörjer ca 330
personer. Någon reservvattentäkt till vattentäkten finns inte och
detta faktum höjer ytterligare vattentäktens värde. Värdet
beskrivs alltså i ansökan som mycket högt och SGU håller med
om att grundvattenmagasinet därmed utgör en viktig
vattenresurs. SGU noterar att vattenskyddsarbetet (dvs.
föreliggande ansökan) förankras i EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG).
Riskinventering, sårbarhetsklassificering och skyddsområdets
avgränsning
En relevant riskinventering och sårbarhetsklassificering har
utförts där den senare utgår från SGU:s jordartskarta över
områden och följer ett tydligt resonemang om transporttider och
flödesriktning. Den sårbarhetsklassning som presenteras i
ansökan har tagit hänsyn till att akvifären till största delen är
öppen, utan vidare förekomst av tätande finsediment.
Ansökan redovisar en antagen grundvattenbildning och brunnens
tillrinningsområde. SGU noterar att tillrinningsområdet i stort
sett omfattar dalen mellan höjdområdena öster och väster om
uttagsbrunnen. Grundvattenbildningen inom detta område räcker
alltså till för det planerad uttaget.
Skyddsområdets föreslagna utbredning grundar sig i en
bedömning av strömningshastigheter och grundvattenbildning.
SGU anser att den positiva vattenbalansen inom redovisat
tillrinningsområde är trovärdig. SGU anser att indelning i
vattentäkts-, primär-, sekundärzon är relevant.
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Motstående intressen
SGU noterar att Götalandsbanan inte har identifierats som
motstående intresse för Rångedala vattentäkt. Därmed saknas
ett resonemang kring hur detta motstående intresse
skulle kunna definieras och hur man ämnar bevaka/hantera
denna fråga. Detta ser SGU som en brist i ansökan. Ansökan
redovisar inte heller bankorridorens utbredning. I SGUs
Bilaga 1 till denna remiss framgår korridorens utbredning och det
kan konstateras att hela det föreslagna vattenskyddsområdet
hamnar innanför korridoren. SGU vill framföra att det sannolikt
är så att inte alla linjeval inom korridoren innebär påtaglig risk
för vattentäkten. En riskvärdering måste förankras i de
geologiska förhållandena på plats.
Bemötande: BEM och Borås Stad bevakar kontinuerligt frågan
om Götalandsbanans sträckning och för en fortlöpande dialog
med Trafikverket. I de tekniska underlagen görs ett tillägg att
Götalandsbanan kan vara ett eventuellt motstående intresse för
vattenskyddsområdet. I nuläget är bankorridoren inte beslutad
utan man rör sig ännu i en mycket bred utredningskorridor.
Därför bedöms det inte relevant att i det tekniska underlaget för
vattenskyddsområdet visa korridorens läge eller gå in på djupare
resonemang kring eventuellt motstående intressen.
Skyddsföreskrifterna
Som nämnts kommenterar SGU bara översiktligt själva
föreskrifterna. SGU anser att dessa är relevanta i förhållande till
skyddsvärdet och den hotbild som presenteras.
Med hänvisning till ovanstående synpunkter tillstyrker SGU
föreslaget vattenskyddsområdet för Rångedalas vattentäkt.
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Trafikverket
Vägar inom vattenskyddsområdena
Statliga vägar som berörs är väg 1766, 1768 och 1770 inom
vattenskyddsområde Bredared, väg 1701 inom område
Dalsjöfors och väg 1704, 1802 och 1818 inom område
Rångedala. Samtliga vägar har en förhållandevis låg trafikering.
Störst trafikering finns på väg 1701 med 2923 fordon per
årsmedeldygn.
Det är viktigt att möjligheten till fortsatt drift, underhåll och
utveckling av ovan nämnda vägar inte påtagligt påverkas av
vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter. Trafikverket
förutsätter att normal drift och underhåll av väg ska kunna ske
utan särskilda restriktioner. Normal drift och underhåll av vägen
innefattar t.ex. rensning av diken och trummor,
vegetationsröjning, beläggningsarbeten och halkbekämpning.
Som information kan nämnas att duk anlades utmed diket vid
väg 1701 omkring 2004. Nuvarande driftentreprenör sköter
tillsynen enligt bifogad skötselbeskrivning.
Riskbedömning vägar
Trafikverket arbetar med en prioritering av
vattenskyddsområden utifrån en riskbedömning av vägar i de
olika vattenskyddsområdena. Vi använder oss i detta arbete av
handboken ”Yt- och grundvattenskydd” (Publikation 2013:135).
Handboken finns tillgänglig på vår hemsida
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/44029.
Trafikverket har inte gjort bedömningen att de befintliga
vattenskyddsområdena i Bredared, Dalsjöfors och Rångedala
skulle utgöra områden med hög risk. Några åtgärder finns inte
heller planerade för vägar inom områdena.
Vad har Borås Energi och miljö använt sig av för underlag när
man gjort riskbedömning avseende vägar och hur har man
kommit fram till kriterierna för sannolikhetsklassning? Enligt
riskanalysen ska risken för olycka på väg 1701 ligga i riskklass 3.
Vi ställer oss dock lite frågande till detta. Väg 1701 är inte heller
med i Trafikverkets lista över prioriterade vattenskyddsområden.
Bemötande: Några fel har smugit sig in i Bilaga 3 och Bilaga 4,
detta korrigeras. Några korrigeringar har gjorts i samtliga
tekniska underlag. Riskbilderna är desamma men den inbördes
tyngden mellan risker har förändrats något.
På andra sida i Bilaga 3 ges kriterierna för indelningen i
sannolikhetsklass och konsekvensklass. I kapitel 6.2 i det
tekniska underlaget beskrivs hur riskbedömningen görs.
B 2107

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Ingår i Borås Stadshus AB

Götalandsbanan
Vattenskyddsområdena för Dalsjöfors och Rångedala
vattentäkter ligger båda inom riksintresseområde för framtida
järnväg - Götalandsbanan. Området är dock stort och har endast
studerats i förstudie. Trafikverket har fått i uppdrag av
regeringen att ta fram åtgärdsvalsstudie för sträckan LinköpingBorås gällande höghastighetsjärnväg. Åtgärdsvalsstudien ska
utgöra underlag till nationella infrastrukturplanen 2018. Innan
sträckningsalternativ utretts vidare är det svårt att säga om
områdena kommer att beröras av den framtida järnvägen. Det
bör dock framgå av handlingarna att områdena ligger inom
riksintresseområde för framtida järnväg.
Bemötande: BEM och Borås Stad bevakar kontinuerligt frågan
om Götalandsbanans sträckning och för en fortlöpande dialog
med Trafikverket. I de tekniska underlagen görs ett tillägg att
Götalandsbanan kan vara ett eventuellt motstående intresse för
vattenskyddsområdet.
Redaktionella synpunkter
Riskklasserna i riskanalysen (bilaga 3) och i bilaga 4 med förslag
på riskreducerande åtgärder överensstämmer inte alltid med
varandra. I riskanalysen har exempelvis risken för olyckor
bedömts vara i riskklass 3. I bilaga 4 med förslag på åtgärder
ligger den istället i riskklass 2. Vi bifogar bilaga med
redaktionella synpunkter.
Bemötande: Några fel har smugit sig in i Bilaga 3 och Bilaga 4,
detta korrigeras. Några korrigeringar har gjorts i samtliga
tekniska underlag. Riskbilderna är desamma men den inbördes
tyngden mellan risker har förändrats något.
På andra sidan i Bilaga 3 ges kriterierna för indelningen i
sannolikhetsklass och konsekvensklass.
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Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har fått möjlighet att ge synpunkter på
revidering av vattenskyddsområdena i Bredared, Dalsjöfors och
Rångedala. Efter att ha behandlats intern skall remissen skickas
ut externt.
Tekniska förvaltningen förvaltar mark i två av de tre
vattenskyddsområdena.
Nämnden förutsätter att de föreslagna vattenskyddsområdena
tagits fram med stor noggrannhet men vill ändå påpeka en viss
inkonsekvens i hur avgränsningen har dragits (d v s det är inte
alltid hur vattnets väg i marken som styr avgränsningen).
Nämnden anser att förutom fastighetsägarna i berörda områden
bör även LRF få möjlighet att yttra sig över remissen.
I övrigt väljer nämnden att endast kommentera
skyddsföreskrifterna.
Det är bra om det i Skyddsföreskrifterna framgår vem som har
fattat beslutet.
Bemötande: Det är kommunfullmäktige som beslutar om de
nya skyddsföreskrifterna. LRF kommer att få möjlighet att lämna
yttranden över remissen.
I kommunen finns många nämnder som ansvarar för olika
miljöfrågor. Det är bättre att ange att det är Miljö- och
konsumentnämnden som avses.
Bemötande: Eftersom föreskrifterna inte arbetas om speciellt
ofta så är det lämpligt att hålla en nomenklatur för vissa
instanser för att få långsiktigt gångbara föreskrifter.
§ 2 Är det tillåtet att salta vägar?
Bemötande: Det finns ingen som reglering av halkbekämpning
med hjälp av saltning. Det som regleras är upplag av vägsalt.
§ 3 Finns ingen gradskillnad när det gäller kemiska
bekämpningsmedel?
Bemötande: Bedömningen av vilka bekämpningsmedel som är
tillåtna regleras i skyddsföreskrifterna genom att de är förbjudna
i primär zon och kräver tillstånd i sekundär zon. Tillstånd ges av
kommunala nämnden för miljöfrågor.
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§ 3a Undantaget i sekundär skyddszon är inte relevant – det
gäller inte yrkesmässig hantering.
Bemötande: Undantaget i föreskriften korrigeras så att den
gäller all hantering inomhus.
§3b Skall privatpersoner kunna använda biologiska
bekämpningsmedel?
Bemötande: Privat bruk av biologiska bekämpningsmedel
bedöms förekomma i väldigt liten omfattning och är därmed
undantagen.
§ 4 Denna paragraf försvårar avsevärt för de
jordbruksfastigheter som finns att bedriva verksamhet. Hur
kommer de att kompenseras?
Bemötande: § 4 reglerar användning av organiska
växtnäringsämnen och detta görs för att undvika spridning av
mikroorganismer till dricksvattentäkten. Fastighetsägaren har
fortfarande möjligheten att använda mineral-/konstgödsel som
växtnäringsämne.
Ersättningsanspråk kan enligt miljöbalken krävas om:
”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som
innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt
försvåras” Någon generell kompensation kommer inte utlämnas
utan varje anspråk på ersättning kommer prövas individuellt.
§ 4a Det skall stå organiska växtnäringsämnen i sekundär
skyddszon.
Bemötande: Detta korrigeras.
I äldre föreskrifter står det: ”Inre och yttre skyddszon. Hantering
och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (stallgödsel,
handelsgödsel eller organiska gödselmedel) och
bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och
efterföljande av eventuella föreskrifter från
miljöskyddsnämnden.”
Nu kan föreskriften tolkas att det är spridning av oorganiska
växtnäringsämnen är fritt fram i primär zon men tillstånd krävs
för alla växtnäringsämnen i sekundär. Rimligen ändrar vi till att
det krävs tillstånd för att använda organiska växtnäringsämnen
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Miljönämnden
Dalsjöfors
Den aktuella uttagna vattenmängden är i medeltal 2 000
m3/dygn för Dalsjöfors vattenverk. Enligt gällande vattendom
tillåts kommunen avleda 3 000 m3/dygn i medeltal per år, dock
högst 4 500 m3/dygn under ett och samma dygn. Beräkning av
transporttider för att fastställa vattenskyddsområdets storlek har
gjorts utifrån vattenuttaget 3 000 m3/dygn. Miljöförvaltningen
anser att det är bra och medför en marginal för
befolkningsökning i de anslutna orterna. Vattenskyddsområdets
utbredning och utformning skiljer sig bara marginellt med nu
gällande vattenskydds-område. Miljöförvaltningen har inga
synpunkter på detta.
Vattentäkten, i form av två grusfilterbrunnar, befinner sig på en
fastighet med annan ägare än Borås Stad. Borås Energi och Miljö
AB har planer på att köpa fastigheten i framtiden.
Miljöförvaltningen anser att området kring Dalsjöfors vattentäkt
ska förses med inhägnad och lås för att minska risk för avsiktlig
och oavsiktlig åverkan. Ett köp av fastigheten kan därför vara en
god lösning för att säkerställa att sådana åtgärder kan
genomföras.
Rångedala
Vid beräkning av storleken för Rångedalas skyddsområdes
utifrån vattenuttaget har nuvarande uttag på 0,4 l/s (34
m3/dygn) använts. Detta ger en primär skyddszon på 20 m och
en sekundär skyddszon på 50 m. Om detta hade använts som
grund för bedömning av vattenskyddsområdets storlek hade
Miljöförvaltningen bedömt det som lite snålt tilltaget. Det kan
vara lämpligt att ha en marginal för att ta hänsyn till att
vattenskyddsområdet kommer att finnas under lång tid som kan
innebära ett utökande av bostadsområden och därmed anslutna
abonnenter. I detta fall blir grundvattenytans lutning
dimensionerande och inte vattenuttaget. Med beräkning med
hjälp av Darcy´s lag ger det en primär skyddszon på 110 m och
en sekundär skyddszon på 410 m. Förvaltningen har därför ingen
synpunkt på skyddsområdets storlek. I tekniska underlaget
anges att den nuvarande primära zonen sträcker sig mer än 110
m från vattentäktszonen i alla riktningar förutom mot sydost där
avståndet är ca 90 m. Vid kontrollmätning i kartan får
förvaltningen avståndet till mycket mindre än 90 m. Den
sekundära skyddszonen är i princip identisk med nu gällande
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yttre skyddszon. Gränserna har justerats efter befintliga
fastighetsgränser och området kring fotbollsplanen har utökats.
Miljöförvaltningen har inga synpunkter gällande detta.
Bemötande: Avståndet är mycket riktigt inte 90 meter utan 50
meter. Detta är det minimumavstånd som krävs. Måttet som
anges i tekniska underlaget har korrigerats.
Bredared
Det aktuella vattenuttaget för Bredared vattentäkt uppgår till 30
m3/dygn. Det föreslagna nya vattenskyddsområdet är mycket
mindre än befintligt vattenskyddsområde. Dels beror det på att
beräkning för befintligt vattenskyddsområde har gjorts för ett
uttag på 60 m3/dygn. För det nya vattenskyddsområdet har
beräkning gjorts utifrån samma uttag som det är idag. För det
tidigare vattenskyddsområdet användes dessutom en tektonisk
tolkning av sprickzoner i berg. Bedömningen var att det gick en
sprickzon i NNO-lig riktning vid vattentäkten.
Vattenskyddsområdet fick då en utsträckning i nord-sydlig
riktning.
Miljöförvaltningen har varit i kontakt med konsultföretaget som
utformat skyddsområdet, Sweco Environment AB, för att få svar
på varför man inte tagit hänsyn till sprickzonen i det nya
vattenskyddsområdet. Sweco Environment AB har svarat att då
Viak (nuvarande Sweco Environment AB) gjorde det gamla
vattenskyddsområdet tittade man på topografiska modeller för
att se var man kunde förvänta sig tektoniska zoner (sprickzoner
och förkastningszoner). Viak gjorde inga undersökningar och
hade därmed inget tektoniskt underlag annat än en topografisk
tolkning.
I nya förslaget har Sweco Environment AB tittat på tektonisk
karta från Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Metoden
som SGU använder är densamma; de tittar på topografi för att
bedöma storskaliga mönster. Med samma metod skiljer det
några hundra meter i sidled på var Viak och SGU har ”ritat” sina
streck. Dock blir 200 meter i sidled ”ingenting” om man zoomar
ut lite. Det finns alltså en ganska stor osäkerhet på inzoomad
skala och det går inte att avgöra exakt lokalisering utan
omfattande undersökningar. Dessutom vet man inte vilken
zon/sprickgrupp som brunnen sitter i. Vattnet kan lika gärna
komma från sprickor med helt annan, okänd riktning. Därför blir
ett cirkulärt område mer motiverat för att täcka upp tänkbara
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möjligheter. Dessutom inkluderar nya förslaget fler bostäder,
vilket är positivt eftersom skyddsföreskrifter då gäller fler
aktiviteter i brunnens direkta närhet.
Miljöförvaltningen godtar förklaringen men anser att man borde
ha lite mer marginal vid beräkning av skyddsområdets storlek än
att utgå ifrån dagens vattenuttag. Vattenskyddsområdet kommer
att finnas under lång tid, vilket kan innebära ett utökande av
bostadsområden och därmed anslutna abonnenter. Det pågår
exempelvis en detaljplan för ett bostadsområde på fastigheten
Bredared 1:44.
Bemötande: Det tekniska underlaget för Bredared kommer att
uppdateras med information om pågående detaljplan. En
översyn görs också över ifall detta påverkar utformningen av
vattenskyddsområdet.
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Miljöförvaltningens synpunkter på förslaget till nya
skyddsföreskrifter
Allmänt
I bilaga kallad ” Miljöförvaltningens förslag till ändringar av de
reviderade skydds-föreskrifterna” finns de förslag till ändringar
som Miljöförvaltningen bedömer vara lämpliga. Ändringarna har
gjorts med blå, fet text. Text som ska utgå har strukits över.
Nedan följer vad förvaltningen anser behöver kommenteras
särskilt.
I skyddsföreskrifterna förekommer såväl benämningen
”kommunala miljönämnden” som ”kommunala nämnden för
miljöfrågor”. Det är viktigt att samma benämning används i
föreskrifterna för att inte skapa förvirring.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker till
”kommunala nämnden för miljöfrågor”.
I de föreslagna föreskrifterna förekommer laghänvisningar som
information och även som definition. Skyddsföreskrifterna
kommer att finnas under lång tid. Under denna tid kommer
förordningar och föreskrifter att ändras och ersättas med andra.
Miljöförvaltningen finner det därför bättre att informera om att
det finns andra förordningar och föreskrifter som gäller parallellt
men att inte namnge dem.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
Definitionen av avfall hänvisar till en avfallsförordning som
upphävdes 2011 och inte till den idag gällande
avfallsförordningen SFS 2011:927. Den grundläggande
definitionen av avfall finns i 15 kap 1 § miljöbalken och inte i
avfallsförordningen. Miljöförvaltningen bedömer att begreppet
avfall i normalfallet inte kommer att väcka frågor om vad som
avses och att texten därför kan tas bort. Tillsynsmyndigheten
har tolkningsföreträde, så skulle frågan uppkomma kan det
hanteras då.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 2 För vattnet skadliga ämnen
De av Borås Energi och Miljö AB föreslagna skyddsföreskrifternas
§ 2a och 2b skapar förvirring om vad man egentligen vill. I 2a är
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det tillståndskrav vid hantering av mer än 250 liter medan det i
2b är förbjudet med vissa undantag. Miljöförvaltningen
konstaterar att de i dag gällande skyddsföreskrifterna för alla tre
vattenskyddsområdena har väldigt restriktiv hållning till
hantering av kemikalier. I inre skyddszon får hantering och
lagring av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen inte
förekomma annat än för fastigheters oljeförsörjning. Förvaring
ska då ske så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert
kan förhindras tränga ner i marken. I yttre skyddszon krävs
tillstånd. Förvaring och lagring ska ske som i inre skyddszon.
Miljöförvaltningen anser att tillståndsplikt kan vara rimligt i båda
zonerna, detta blir en mildring i förhållande till gällande
skyddsföreskrifter. Miljöförvaltningen har föreslagit några
förtydliganden av skyddsföreskrifterna som gör att man bättre
förstår vad som gäller. Det är i princip samma skrivning som står
i Öresjö vattenskyddsföreskrifter. Det kan finnas en poäng med
att ha så lika föreskrifter som möjligt eftersom Rångedala och
Dalsjöfors vattenskyddsområde också berörs av Öresjö
vattenskyddsområde med föreskrifter.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
§ 4 Växtnäringsämnen
I föreslagen föreskrift 4c för lagring av växtnäringsämnen är tät
bottenplatta angiven. Miljöförvaltningen anser att ”anläggning”
är bättre. Det hjälper inte med en tät platta om den saknar
kanter som kan inrymma växtnäringsämnena.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
Miljöförvaltningen anser det viktigt att förtydliga i § 4d att det är
lantbruksdjur som avses och inte husdjur. Ett tillägg i avsnittet
”Definitioner av begrepp” är också gjort.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
Miljöförvaltningen har lagt till en föreskrift som berör pressvatten
från ensilage. Detta är något som också finns i nu gällande
skyddsföreskrifter för respektive vattenskyddsområde.
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Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 5 Upplag
Miljöförvaltningen har lagt till en föreskrift som berör förbud för
uppläggning av snö som härrör från trafikerade ytor utanför
aktuell skyddszon. Det är föreskrivet i nu gällande
skyddsföreskrifter för respektive vattenskyddsområde. Frågan
berörs också i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden, NFS 2003:16.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten
Miljöförvaltningen anser att Borås Energi och Miljö AB:s
föreslagna föreskrift 9b kan utgå. I gällande skyddsförskrifter är
anläggning för lagring eller utvinning av ytjordvärme, bergvärme
och grundvattenvärme förbjuden i inre skyddszon. Därmed ska
det inte finnas några befintliga anläggningar för detta att
anmäla. Om det finns olagligt inrättade sådana, kommer
verksamhetsutövaren troligtvis inte heller att lämna in en
anmälan. Det förefaller inte troligt att det idag finns
anläggningar för utvinning av kyla ur jord eller berg. Om det
finns sådana, anser förvaltningen att det inte är skäligt att kräva
in en anmälan.
I gällande skyddsföreskrifter får markvärmeanläggningar inte
inrättas utan tillstånd. Därmed finns det inget skäl att kräva in
en anmälan.
Miljöförvaltningen finner det inte skäligt att kräva in anmälan för
befintliga anläggningar för uttag av vatten från jord eller berg.
Om förvaltningen uppmärksammas på att det finns sådana
anläggningar som kan orsaka störningar kan uppgifter krävas in
med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken i
förekommande fall.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 11 och 13 Allmänna bestämmelser och
övergångsbestämmelser
Miljöförvaltningen har strukit de texter som återger vad som
redan gäller av andra förordningar och föreskrifter.
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Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 11c och § 13c är strukna då det efter Miljöförvaltningens
ändringar inte finns kvar någon bestämmelse om att lämna in en
anmälan.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
I § 11d måste ”Länsstyrelsen” ha kommit med av misstag.
Miljöförvaltningen ändrar lydelsen till ”nämnden för miljöfrågor”.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
Övriga kommentarer
I tekniskt underlag för Rångedala vattenskyddsområde står att
ca 1 km norr om vattentäkten fanns tidigare en plantskola.
Plantskolan finns fortfarande kvar.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
När de nya vattenskyddsområdena med skyddsföreskrifter
beslutas av Kommunfullmäktige behöver Borås Energi och Miljö
AB ansöka hos Länsstyrelsen om upphävande av befintliga
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Dalsjöfors,
Bredared och Rångedala.
Bemötande: När nya föreskrifter antagits kommer ansökan om
till Länsstyrelsen göras om upphävande av tidigare
vattenskyddsområden.
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Länsstyrelsen

Synpunkter på det tekniska underlaget
Enligt vad länsstyrelsen kan bedöma är både utredningar och
avgränsningar av föreslagna skyddsområden genomförda på ett
sakkunnigt sätt och i god enlighet med gällande riktlinjer från
havs- och vattenmyndigheten. Redovisade bedömningar och
slutsatser bedöms därmed vara tillräckligt väl underbyggda.
Länsstyrelsen har därmed inga väsentliga invändningar mot
upprättade förslag till skyddsområden för rubricerade
grundvattentäkter
Synpunkter på föreslagna föreskrifter
I motsats till vad som gäller det tekniska underlaget konstaterar
länsstyrelsen att föreslagna föreskrifter i vissa fall är olämpligt
formulerade ur juridisk synpunkt och bör ses över (för mer
detaljerade synpunkter på föreslagna föreskrifter se bilaga).
Övriga synpunkter
Enligt länsstyrelsens bedömning bör det i normala fall finnas
vattendom för uttag av kommunalt dricksvatten. Det bedöms
även vara av stor vikt att kommunen som ett led i sin planering
av den framtida dricksvattenförsörjningen utreder behovet av
reservtäkter.
Bemötande: Plan för reservvattenförsörjning ingår som ett led i
Borås Stad VA-plan.
En annan mycket viktig riskreducerande åtgärd är framtagande
av aktuella beredskapsplaner för olika typer av olyckshändelser
eller läckage av miljöskadliga ämnen med utgångspunkt från
genomförd riskanalys. I vissa fall krävs en detaljerad riskanalys
för att bedöma vilka riskreducerande åtgärder som kan vidtas.
Av stor vikt är att misstänkt förorenad mark inom
vattenskyddsområden undersöks och vid behov saneras.
Bemötande: Huvudmannen kommer fortsätta bedriva
riskreducerande åtgärder där riskanalysen kommer vara
vägledande.
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Ingår i Borås Stadshus AB

På den inledande sidan till föreslagna föreskrifter under rubriken
syfte hänvisas till Dalsjöfors vattentäkt även i förslagen gällande
övriga vattentäkter.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
Upplysningar
När beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter
fattats och trätt i laga kraft skall beslutet omedelbart skickas
dels till Länsstyrelsen och dels till Havs- och vattenmyndigheten,
vilka har det regionala respektive nationella ansvaret för
registerhållning av vattenskyddsområden.
Bemötande: Delgivning av beslut om nya skyddsföreskrifter
kommer göras till Länsstyrelsen och Havs- och
vattenmyndigheten.
Länsstyrelsen ska, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2009:5) om kungörelse av beslut publicera nya eller förändrade
vattenskyddsområden i den nationella databasen skyddad natur
(Vic Natur).
Länsstyrelsen vill därför ha beslut om vattenskyddsområde samt
karta över områdets avgränsningar i digitalt format, samt s.k.
shapefiler redovisande vattenskyddsområdets avgränsningar i
koordinatsystemet sweref 99 TM.
Bemötande: Huvudmannen kommer att meddela Länsstyrelsen
när beslut är fattat och delge denna erforderligt underlag.
Bilaga: Detaljerade synpunkter på förslag till föreskrifter
§2a Vilka är motiven till att tillåta hantering av upp till 250 liter
(full oljetunna) inom den begränsade och mycket känsliga yta
som primär zon utgör. Borde av praktiska skäl inte vara
nödvändigt att hantera mer än max 25 liter.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
§2b Fysiska objekt (ting) kan knappast vara förbjudna att
existera. Bör istället gälla uppställning av dem. Vem skall
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Ingår i Borås Stadshus AB

kontrollera eller avgöra om placeringen uppfyller kravet på att
läckage skall förhindras nå omgivningen (kräver normalt
fackmannamässigt utförd invallning som sväljer hela volymen).
Krävs visst utförande eller vissa åtgärder måste detta prövas
(villkor) och kontrolleras och då bör tillståndsplikt användas
istället för oklart formulerade förbud.
Bemötande: Tillståndsplikt läggs till istället för förbud med
ytterligare tillägg om utformning som miljönämnden föreslagit.
§3a Denna formulering gör det otillåtet respektive
tillståndspliktigt att låta ex anticimex sanera ohyra i bostad eller
andra lokaler. Om endast yrkesmässig hantering kräver tillstånd
är undantaget för privatpersoners bruk (ej yrkesmässig
hantering) en helt överflödig bestämmelse.
Bemötande: Undantaget ändras så att det gäller all hantering
inomhus. Alltså tillåts både privat och yrkesmässig hantering
inomhus och tillstånd krävs ej heller.
§4a Dessa formuleringar innebär att yrkesmässig spridning av ej
organiska växtnäringsämnen är reglerade i sekundär zon men
inte alls i primär zon??
Bemötande: I sekundär skyddszon ska det stå att det gäller
organiska växtnäringsämnen.
§4c Behövs krav på konstruktion för att undvika skada bör
tillståndsplikt tillämpas så att det får prövas vilken konstruktion
som uppfyller kravet. Tät bottenplatta betyder ju bara att den
förorenade avrinningen inte infiltrerar rakt ned utan rinner av åt
sidan vid den täta bottenplattans lägsta punkt.
Bemötande: Föreskriften ändras till tät anläggning.
§5a Denna formulering tillåter hur stor lagring av uppräknade
produkter som helst bara syftet är att slutligen använda dem för
uppvärmning av en- eller tvåfamiljshus. Man kan istället
använda begreppen egen tomt och för uppvärmning av det egna
bostadshuset eller liknande.
Bemötande: Föreskriften ändras så att formuleringen är
”Upplag av träbaserade produkter avsedda för uppvärmning av
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den egna bostaden eller motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen”.
§5b Bra om kraven formuleras enhetligt dvs får ej ske istället för
att just denna paragraf formuleras får ej förekomma (då kan
man undra om betydelsen är tänkt att vara en annan).
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§6a Länsstyrelsen anser det juridiskt mycket tveksamt att
generellt förbjuda användningen av befintliga anläggningar
(själva anläggningens existens kan knappast förbjudas) som har
tillstånd. Istället bör göras tillsyn för att avgöra om anläggningen
har så dålig skyddseffekt att den bör förbjudas eller om det
räcker med föreläggande om förbättring. Nyanläggande kan dock
utan problem förbjudas.
Bemötande: Skyddsföreskriften ändras så att endast
nyetablering av anläggning förbjuds.
§7b Formuleringen bedöms bli tydligare om man formulerar det
som parkering eller uppställning längre tid än en vecka är
förbjudet.
Bemötande: Föreskriften syftar till att undvika både daglig
parkering och uppställning längre tid än en vecka av
arbetsfordon eller tungt fordon. Att ta bort daglig skulle innebära
att arbetsfordon dagtid kan parkeras inom skyddsområdet
okontrollerat med risk för läckage av större mängd drivmedel
som kan förorena täkten.
§8a Enhetlig formulering vad gäller ske och förekomma.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§8b Föreslår att formuleringen förtydligas med ”en yta på”.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§8d Föreslår att begreppet ”schaktmassor eller avfall” används
för ökad klarhet.
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Bemötande: Föreskriften syftar till att förorenade massor inte
skall användas till återfyllnad. Genom att skriva att
schaktmassor så kan man utesluta rena massor som faktiskt
skulle vara ok att använda. Det är massornas kvalitet som ska
avgöra inte huruvida det är från schakt eller inte. Formulering i
föreskriften ändras till ”förorenade massor eller avfall”.
§11a Information gällande avgifter bör ej stå under paragraf.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§11d Ta bort överflödigt ”till”. Om dispensen medges av den
kommunala nämnden är det inte länsstyrelsen som föreskriver
villkor.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§11f Ska tillståndsprövas är en relativt osäker bestämmelse då
det ofta kan ta mycket lång tid innan en tillståndsprövning
genomförs och ytterligare lång innan den blir klar.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§12b Undantaget för hushållsbehov innebär att påfyllning för
villaoljetank inte behöver märkas upp vilket brukar vara det
viktigaste stället att märka upp. Kan vara bättre att märkning
skall ske av tank eller motsvarande innehållande över 250 liter
och inget undantag.
Bemötande: Synpunkten beaktas och undantaget stryks.
Under definitioner av begrepp hänvisas till avfallsförordningen
(2001:1063). Denna förordning är upphävd.
Bemötande: Synpunkten beaktas och definitionen stryks
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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 XXXX-XX-XX.
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.
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§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.
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§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

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

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.
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§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.
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§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

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



Under en längre



sammanhängande tid än en
vecka.


Regelbundet återkommande
parkering.

B 2126

Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.



Regelbundet återkommande parkering.

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

§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 jord, berg är förbjuden.

etableras utan tillstånd av den 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.
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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.
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§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.
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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:














B 2130

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
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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
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1

Inledning
På uppdrag av Borås Energi & Miljö AB har Sweco Environment AB upprättat tekniskt
underlag samt förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dalsjöfors
grundvattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av nytt vattenskyddsområde
Dalsjöfors vattentäkt försörjer Dalsjöfors, Äspered, Dannike, Gånghester, Målsryd och
Aplared samhällen med vatten. I händelse av att vattentäkten blir obrukbar finns i dag
ingen heltäckande reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten får det
skydd som erfordras för att ytterligare öka tryggheten i den framtida vattenförsörjningen i
kommunen.
För Dalsjöfors grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten är nu att se över detta vattenskyddsområde och
att anpassa avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och lagstiftning.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda Dalsjöfors vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden
med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning
uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i
framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
1
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter :

1.2

o

stärks skyddet för vattenförekomsten

o

tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse

o

förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken

Uppdragets omfattning och genomförande
Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag, översyn av det nu gällande
vattenskyddsområde och förslag till skyddsföreskrifter för Dalsjöfors grundvattentäkt i
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden.
För genomförande av uppdraget har följande moment utförts:

1



Teknisk beskrivning av vattentäkten
Sammanställning av befintligt material och information.



Hydrogeologisk beskrivning
Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.



Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.



Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten

Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5.
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1.3



Översyn och revidering av befintligt vattenskyddsområde



Översyn och revidering av befintliga skyddsföreskrifter

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material enligt
nedan:
A. Dalsjöfors vattentäkt. Hydrogeologisk utredning, Etapp 2 – Provpumpning. Sweco
2010-03-09.
B. Dalsjöfors vattentäkt – Grundvattenmodellering, Etapp 1 – Upprättande av
numerisk grundvattenmodell. Sweco, 2011-03-17.
C. Dalsjöfors vattentäkt – reservvattentäkt för Borås. Sweco 2013-08-30.
D. Vänersborgs tingsrätt – Vattendomstolen, 1975-10-31 – Godkännande av
grundvattentäkt på fastigheten Toarp Stommen 2:1 i Toarp socken, Borås
kommun, Älvsborgs län, m m.
E. Beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta
delen, f.d. Älvsborgs län. SGU, 1998.
F. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde,
Naturvårdsverket 2010:5.
G. Översiktsplan för Borås kommun, 2006.

1.4

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Syftet är inte att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt underlag för att
bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt de skyddsföreskrifter som fastställs för
vattenskyddsområdet. Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en
unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses i
detta underlag.
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1.5

Orienteringskarta

Vattentäkt

FIGUR 1. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR DALSJÖFORS VATTENTÄKT. ©ENIRO.
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2

Dalsjöfors vattentäkt

2.1

Uttagsbrunn
Grundvattentäkten i Dalsjöfors ligger vid Toarps mosse norr om Dalsjöfors samhälle. I
dag pumpas vattnet ur en grusfilterbrunn från 1971.
Dalsjöfors vattentäkt utgörs av två brunnar B1 och B2. Brunn B1 är ca 22,5 meter djup
och är utformad som en grusfilterbrunn med grusfilter från 14-22,5 meter under markytan
och slitsar på nivåerna 14,8-17,8 m och 19,3-22,3 m. De två filtren är monterade med ett
förlängningsrör på 1,5 meters längd mellan sig. Förlängningsrörets radie är 0,15 meter
medan radien på filternivån är 0,10 m. Kunskapen om brunnen är dock begränsad och
det saknas relationsritningar över brunnen, så det går inte med säkerhet att fastställa hur
brunnen är utformad.
B2 som ligger 13 m söder om B1 är reservbrunn. B2 har dock en sämre kapacitet och
råvattenkvalitet. En ny brunn kommer att borras norr om B1 under 2014-2015 för att
ersätta B2, se Figur 2.

FIGUR 2. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR BRUNNARNA B1 OCH B2 SAMT LÄGE FÖR
KOMMANDE RESERVBRUNN B3.
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2.2

Vattenbehandling
Från vattentäkten pumpas vattnet till vattenverket där vattnet filtreras och pH justeras.
Det pumpas sedan vidare till en lågreservoar varifrån det distribueras vidare till
konsumenterna. Vattnet kloreras vid behov.

2.3

Försörjningsområde
Vattentäkten försörjer ca 6 600 personer i samhällena Dalsjöfors, Äspered, Dannike,
Gånghester, Målsryd och Aplared med dricksvatten.

2.4

Vattenförbrukning
3

Den aktuella uttagen vattenmängd är i medeltal 2 000 m /dygn (23 l/s). Enligt
kommunens prognos kommer inte vattenbehovet att öka i framtiden.

2.5

Reservvattentäkt
Det finns ingen reservvattenförsörjning för Dalsjöfors distributionsområde.

2.6

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida
vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet
samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet
av största intresse. Vattentäktens värde bestäms översiktligt av kostnaden för att ersätta
vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Dalsjöfors vattentäkt ett
mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde räknas
allmänna vattentäkter där reservalternativ saknas och större vattenförekomster med
planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning.

2.7

Ägandeförhållanden
Vattentäkten är belägen på fastighet Toarp 2:1 som ägs av Prästlönetillgångarna i Skara
stift. Borås Energi och Miljö AB avser dock att köpa fastigheten i framtiden.

2.8

Vattendom
2

För Dalsjöfors vattentäkt finns en vattendom från 1975 . Kommunen tillåts att avleda
3
3
3 000 m /d (ca 35 l/s) i medeltal per år dock högst 4 500 m /d (52 l/s) under ett och
samma dygn.

2

Dom VA 10/75, 1975-10-31
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2.9

Befintligt vattenskyddsområde
För Dalsjöfors vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter fastställda
av länsstyrelsen 1995, se Figur 3. Avgränsningen av skyddszoner och skyddsföreskrifter
ska nu anpassas till gällande krav och lagstiftning. Dalsjöfors vattenskyddsområde ligger
inom den tertiära skyddszonen för Öresjö och Ärtingens vattenskyddsområde.

FIGUR 3. BEFINTLIGT VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR DALSJÖFORS VATTENTÄKT,
FASTSTÄLLT AV LÄNSSTYRELSEN ÅR 1995.
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning
Dalsjöfors vattentäkt ligger i Rångedalaåns dalgång, ca 10 kilometer öster om Borås
tätort och ca 1 kilometer norr om Dalsjöfors samhälle. Dalgången sträcker sig i nordsydlig riktning från Rångedala till Dalsjöfors. Vid Dalsjöfors är dalgången mycket bred och
den smalnar av norr ut. I anslutning till vattentäkten är marken ganska flack och
marknivån ligger på ca 220 meter över havet. Dalgången omges av höjdområden med
nivåer på drygt 280 m, se Figur 4.

FIGUR 4. OMRÅDET I ANSLUTNING TILL DALSJÖFORS VATTENTÄKT ÄR FLACKT MEN
LUTAR MOT VATTENTÄKTEN VÄSTER DÄROM. FOTOT HAR TAGITS FRÅN NORDNORDOST
OCH ÄR RIKTAD MOT SYDSYDVÄST. VÄGEN TILL HÖGER ÄR VÄG 1701. VATTENTÄKTEN
LIGGER VÄNSTER OM BILDEN.

3.2

Markanvändning
Området kring Dalsjöfors vattentäkt består huvudsakligen av våtmark och jordbruksmark.
Väg 1701, kyrkan och kyrkogården ligger på höjdområden knappt 500 meter väster om
nordväst om täkten. Samlad bebyggelse finns i Dalsjöfors samhälle, ca 1 km sydväst om
vattentäkten. Markanvändningen visas i Figur 8.
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3.3

Geologi
Berggrunden i området utgörs av kristallina bergarter, främst gnejs. Större sprickzoner i
berggrunden förekommer främst i riktningarna NNO-SSV och O-V. Det är i dessa
sprickzoner som sjöar och dalgångar ligger.
3

Hela Borås kommun ligger över högsta kustlinjen . Det innebär att det inte finns
svallsediment avsatt i samband med landhöjning utan endast längs nutida stränder.
I området finns en isälvsavlagring lokaliserad till den stora sprickdalen med riktning NNOSSV. Denna benämns Rångedalaåsen. Isälvsavlagringarna är avsatta i tunnlar eller
sprickor vid isfronten och innehåller till största delen grova sediment. Rångedalaåsen är
ett stråk av isälvsavlagringar som kan följas från Borås via Gånghester och Dalsjöfors
förbi Rångedala och vidare norrut förbi Varnum till Fänneslunda. Vid Rångedala är åsen
ca 1 km bred. Bitvis är denna del av avlagringen smal och inte sammanhängande.
Vid Dalsjöfors och Toarp är dalgången utfylld med isälvssediment, se Figur 5. Längs den
västra dalsidan finns en tydlig åsformation. Öster om åsformationen är isälvsavlagringen
till stor del täckt av finmaterial i form av lera och silt, avsatt i en issjö som fanns i området
i samband med isavsmältiningen. Över lager av silt och lera finns organiska jordarter som
utgör Toarps mosse.
4

Undersökningsborrningar har utförts i området runt brunnarna . Strax norr om
vattentäkten består jordlagerföljden av torv (ca 2 meter) vilande på finsand och/eller
mellansand (8 till 13 meter) ovan grusig sand (2 till 8 meter). Sedan ökar andelen silt med
djupet. Strax öster respektive väster om B1 visade på mest mellansand med inslag av
finsand. Äldre borrningar nära befintlig brunn B1 har visat på i huvudsak mo, sand och
grus på djupet 11 m - 22 m.
På dalgångens sidor är den dominerande jordarten morän. Moränen är avsatt av
inlandsisen och den ligger direkt på berggrunden. Lokalt förekommer även stora områden
med berg i dagen eller med tunna moränlager (<0,5 m).

3

Den nivå som havet som högst hade i samband med avmältningen av senaste
inlandsisen.
4
Sweco 2010, 2012 och 2013
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FIGUR 5. JORDARTSFÖRDELNING I ANSLUTNING TILL DALSJÖFORS VATTENTÄKT. © SGU
repo001.docx 2012-03-2914
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3.4

Hydrologi och grundvattenbildning
Vattentäkten för Dalsjöfors ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Marsjön” som är drygt
2
47 km , se Figur 6.
Årsmedelnederbörden för SMHI:s station nr 7245 Borås, är ca 1110 mm. Enligt
beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta delen, är
5
5
avrinningen ca 500 mm/år. Nettonederbörden för området kan då uppskattas till
2
500 mm, vilket motsvarar 16 l/s och km .
I områden med grus och sand i ytan bedöms nettonederbörden till största delen bilda
grundvatten. Där grundvattenmagasinet täcks av finsediment är grundvattenbildningen
lägre.

5

Enligt SGU är avrinningen skillnaden mellan korrigerad nederbörd och verklig
avdunstning, vilket motsvarar summan av ytavrinning och grundvattenavrinning.
Avrinningen motsvarar nettonederbörden.
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FIGUR 6. DELAVRINNINGSOMRÅDE "MYNNAR I MARSJÖN" DÄR RÅNGEDALA OCH
DALSJÖFORS VATTENTÄKTER LIGGER. © VISS OCH ©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR
MS2011/02599.
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3.5

Hydrogeologi
Dalsjöfors vattentäkt ligger i den södra delen av Rångedalaåsen. Den del av
Rångedalaåsen där vattentäkten ligger benämns också Häljeredsåsen. Den regionala
grundvattenströmningen i åsen sker från sydväst mot nordost.
I anslutning till vattentäkten har en rad undersökningar genomförts av Sweco under 20086,7,8
2013 . En kortare stegprovpumpningar av B1 utfördes 2009-05-06. Pumpningen
utfördes i 20 minuter, med startflödet 259 l/min (ca 4,3 l/s). Flödet ökades i flera steg för
att till slut vara 1640 l/min (ca 27,3 l/s). Avsänkningen efter 20 minuters pumpning var ca
1,5 meter i brunnen. Resultatet av stegprovpumpningen gav grundvattenmagasinets
9
-2
2
10
transmissivitet , T= 1,9·10 m /s samt att magasinskoefficient S = 0,0009. En längre
provpumpning utfördes under perioden 2009-11-04 till 2009-12-09 med ett totalt uttag på
ca 46 l/s fördelat på de två brunnarna B1 och B2. Avsänkningen i B1 var ca 2 meter.
Utvärderingen av transmissiviteten visar att den är relativt hög men normal för
isälvsmaterial under finsediment. Formationen har variationslika, men ändå relativt
homogena, egenskaper. De utvärderade egenskaperna är mest gynnsamma längst i
söder genom högst transmissivitet. De minst gynnsamma, med lägst transmissivitet, är i
närområdet till uttagsbrunnarna B1 och B2 samt åt norr och nordost.
-2
2
Mediantransmissiviteten är 3,8 ·10 m /s i hela området men cirka 30 % högre i söder.
Generellt kan sägas med utgångspunkt från magasinskoefficienterna att öppna
förhållanden råder på ett visst avstånd från vattentäkten både åt norr (>400 m) samt åt
söder (> 300 m). Närmare vattentäkten är det mer slutna förhållanden. Det fanns inget i
uppmätta avsänkningsförlopp som tyder på att akviferen i närområdet uppvisar någon
form av kanalströmning, d.v.s. att strömningen sker i t.ex. i en åsformation. Tillrinningen
förefaller tvärtom vara radiell inom det område det finns observationspunkter. Längre bort
bör dock akviferen få kontakt med Häljeredsåsen i väster.
I anslutning till uttagsbrunn B1 är grundvattenmagasinet slutet, men både åt norr samt åt
söder råder öppna förhållanden, vilket innebär att grundvattenbildningen kan ske över
hela ytan genom att nederbördsvatten infiltrerar i sand- och grusmaterialet och en stor del
av nettonederbörden kan därmed bilda grundvatten. Detta medför också att
isälvsavlagringarna är mycket sårbara för föroreningsutsläpp direkt på markytan genom
att det sker en snabb infiltration till grundvattenmagasinet.
Grundvattentillgången i området vid vattentäkten är god. Enligt resultaten av genomförd
provpumpning, grundvattenmodellering samt vattenbalansstudie bedöms den långsiktiga
kapaciteten till ca 50 l/s. Enligt SGU:s hydrogeologiska karta bedöms grundvattentillgången i området generellt till storleksordningen 25-125 l/s.
6

Dalsjöfors vattentäkt. Hydrogeologisk utredning, Etapp 2 – Provpumpning. Sweco 201003-09.
7
Dalsjöfors vattentäkt – Grundvattenmodellering, Etapp 1 – Upprättande av numerisk
grundvattenmodell. Sweco, 2011-03-17.
8
Dalsjöfors vattentäkt – reservvattentäkt för Borås. Sweco 2013-08-30.
9
Jordlagrets förmåga att leda fram grundvatten.
10
Magasinets förmåga att släppa ifrån sig vatten vid en trycksänkning
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Den opåverkade grundvattennivån är i dagsläget okänd då inga tester gjorts i ett ostört
läge. Strax innan stegprovpumpningen (2009-05-06) stängdes B1 av och då var nivån i
B1 ca 1 meter under rörets överkant. B2 var dock inte avstängt, vilket kan ha påverkat
grundvattennivån i B1.

3.6

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet.
Större delen av grundvattenmagasinet, i vilket vattentäkten är belägen, är öppet och
saknar ett skyddande lerlager. Där grundvattenmagasinet är öppet är sårbarheten stor. I
anslutning till vattentäkten är grundvattenmagasinet täckt av finsediment. Sådana
områden är mindre sårbara. För att grundvattenmagasinet ska vara väl skyddat mot
föroreningar från markytan bör finmaterialets mäktighet uppgå till minst tre meter. De
geologiska förhållandena i anslutning till vattentäkten är växlande och därmed varierar
sårbarheten mycket lokalt.

3.7

Vattenkvalitet
Råvattnet från Dalsjöfors vattentäkt analyseras med avseende på alkalinitet, tubiditet,
färgtal, lukt, pH, karbonatsystem, konduktivitet, total hårdhet, UV transmitans, järn och
mangan samt mikroorganismer, koliforma bakterier, klorid. perfringens och E-coli.
Analysresultat från perioden 2007-2014 visar att pH-värdet i grundvattnet ligger på 7-8.
Råvattnet visar generellt på en bra kvalitet med tydlig grundvattenkaraktär. Vissa
parametrar är förhöjda i råvatten vid vissa tillfällen såsom järn och mangan. Ingen tydlig
variation av kvaliteten har observerats över tid.
11

Analyser från provpumpning visar att råvatten håller bra kvalitet. Vid provpumpning
ökade konduktiviteten, kalciumhalten och även alkaliniteten både i B1 och i B2. Vid B2
ökade järn- och manganhalten också efter några veckors pumpning. Vattenanalyserna
indikerade inte att det skulle vara någon påverkan från ytvatten.
12

I VISS benämns grundvattenförekomsten som vattentäkten är belägen i SE640381133905. Den kemiska och kvantitativa statusen i förekomsten är god och det bedöms
enligt VISS inte finnas någon risk att kemisk och kvantitativ status inte uppnås 2015 och
2021.

11

Dalsjöfors vattentäkt. Hydrogeologisk utredning, Etapp 2 – Provpumpning. Sweco
2010-03-09.
12
www.viss.lansstyrelsen.se
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4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Översiktsplan Borås kommun
Borås kommuns översiktsplan, ÖP06, antogs av kommunfullmäktige 2006-06-01. En ny
översiktsplan (ÖP15) är under arbete.
I ÖP06 nämns Borås kommun avser att ”värna grundvatten […] gentemot åtgärder som
negativt påverkar vattenkvalitén”.
Verksamhetsområden för VA finns för Dalsjöfors.
Gällande detaljplaner i området är P413, P448, P480, P532, P545, P590, P620, P670,
P691, P716, P832 och P858. Dessa detaljplaner gäller främst bostadsområden.
Detaljplanerna och vattentäkten bedöms inte strida mot varandra.

4.2

Skyddade områden
Skyddade områden, utöver vattenskyddsområden, förekommer inte inom vattentäktens
tillrinningsområde.
Ett riksintresse för framtida järnväg finns i området. Det gäller Götalandsbanan mellan
Linköping och Borås (förstudie).

4.3

Motstående intressen inom tillrinningsområdet
Utöver de motstående intressen än de som tas upp under kap. 5 har den planerade
Götalandsbanan identifierats som motstående intresse för Dalsjöfors vattentäkt.
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5

Inventering av potentiella riskkällor i anslutning till Dalsjöfors
vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering genomfördes inom tillrinningsområdet till Dalsjöfors
vattentäkt 2014-09-03. Riskkällor inom tillrinningsområdet för Dalsjöfors vattentäkt
beskrivs nedan, både platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss
typ av markanvändning.

5.2

Riskkällor
Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Materialtäkter och andra markarbeten

o

Övriga riskkällor

De olika riskkällorna beskrivs och sammanställs nedan. Markanvändning och riskkällor
redovisas på karta i Figur 8.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas
till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga
nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan
medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga
regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar

o

Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar

o

Ökad grumlighet i ytvattendrag
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Dalsjöfors vattentäkt ligger i ett våtmarksområde och norr om vattentäkten finns en öppen
vattenspegel. Området runt vattentäkten är flackt och låglänt och vid höga flöden i ån
svämmas området över. Den fastighet, på vilken vattentäkten är belägen, är dock utfylld
och marknivån ligger högre än omgivande mark, så risken för översvämning av själva
vattentäkten har minskats.
5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt
skydd. Eftersom området kring vattentäkten i nuläget inte är inhägnat och låst tas avsiktlig
och oavsiktlig skadlig åverkan på vattentäkten upp i riskanalysen i bilaga 3.
Dessa risker har i övrigt inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett
samhällsproblem och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som
fokuserar på risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens
beredskapsplan. Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens
utformning och sårbarhet bör iakttas.
5.2.3 Vägar och transporter
Norr och väster om uttagsbrunnen går väg 1701, även kallad Boråsvägen. Vägen är en
sekundär länsväg med en årsmedeldygnstrafik på ca 3026 fordon varav ca 159 är tung
trafik. Det är inte känt hur stor andel som utgörs av farligt gods. Vägen är inte utpekad
som primär eller sekundär transportled för farligt gods, men det finns inget förbud mot
trafik med farligt gods. Trafikmängden på denna väg är relativt liten och sannolikheten för
att en olycka med farligt gods eller tungt fordon ska inträffa på vägen är mycket liten.
Konsekvensen av en sådan olycka kan dock bli mycket stor.
Norr om uttagsbrunnen på avståndet ca 200 meter går en mindre väg. Trafikmängden på
denna väg är mycket liten och den bedöms därför inte utgöra någon avsevärd risk för
vattentäkten.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäring, främst
naturgödsel som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en
risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och
läckage från de arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.
Jordbruksmark finns runt omkring uttagsbrunnen, som närmaste ca 300 meter.
Skogsområden finns i höjdområdena väster och öster om åsen.
Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen

repo001.docx 2012-03-29

18 (35)
RAPPORT
2014-10-14
KONCEPT
DALSJÖFORS VATTENSKYDDSOMRÅDE

SEODLU p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\10 arbetsmtrl_dok\dalsjöfors\00 - dalsjöfors_tu 141124.docx

B 2150

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

o

Mobila bränsletankar

o

Kalhyggen

o

Upplag av timmer mm

o

Djurhållning

Bekämpningsmedel
Vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de kan
komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten
del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor
behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.
Mobila bränsletankar
Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt
gällande krav ska vara dubbelmantlade, medför en risk för grund- och ytvattenförorening
främst genom spill i samband med tankning och vid stöld.
Kalhyggen
Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a.
ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag
av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten.
Timmerupplag
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage
av bl.a. fenoler till grundvattnet.
Djurhållning
Ingen djurhållning har observerats i närheten av vattentäkten. Marken i anslutning till
vattentäkten används inte för närvarande som betesmark. Djurhållning kan dock utgöra
en risk i framtiden.
5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All sammalagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som
kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor
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kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa
utsläpp riskerar att hota vattentäkten.
I uttagsbrunnens närområde förekommer ingen bebyggelse. Enstaka fastigheter finns i
olika riktningar runt vattentäkten, som närmast ca 150 meter nordväst om vattentäkten.
Samlad bebyggelse ligger ca 1 km sydväst om vattentäkten.
Eftersom bebyggelsen är ringa inom vattentäktens tillrinningsområde och avståndet till
bebyggelse är relativt stort bedöms verksamheter och företeelser förknippade med
bebyggelse inte utgöra någon beaktansvärd risk för vattentäkten.
5.2.6 Materialtäkter och andra markarbeten
I uttagsbrunnens närområde förekommer ingen materialtäkt. Närmaste täkt är en bergtäkt
som ägs av Rångedala Grus AB och ligger drygt 6 km norr om vattentäkten. Eftersom
avståndet till materialtäkter är stort och eftersom materialtäkter ligger nedströms
vattentäkten bedöms dessa verksamheter inte utgöra någon risk för vattentäkt.
Täktverksamheter kan dock utgöra en risk i framtiden.
Markarbeten som schaktning och borrning i anslutning till vattentäkten kan utgöra en risk
främst genom spill eller läckage av petroleumprodukter. Vid borrning kan täta lerlager
penetreras och en kontaktväg skapas från markytan till grundvattenmagasinet.
5.2.7 Övriga riskkällor
Kyrkan och kyrkogård ligger mindre än 500 meter norr och nordväst om vattentäkten, se
Figur 7. Kyrkogård är relativt stor och ligger uppströms vattentäkten. Användning av
bekämpningsmedel på kyrkogården utgör en risk.
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FIGUR 7. KYRKA OCH KYRKOGÅRD UPPSTRÖMS VATTENTÄKTEN. FOTOT HAR TAGITS
FRÅN SYDOST OCH ÄR RIKTAD MOT NORDVÄST.
13

Potentiellt förorenade områden finns i området . Vissa av områdena är riskklassade
14
enligt MIFO . Avståndet mellan förorenade områden och vattentäkten är stort, vilket
medför att risken för att de ska påverka vattentäkten är liten.

13
14



Ca 1,1 km sydost om vattentäkter låg tidigare ett sågverk utan
doppning/impregnering. Verksamheten är utpekad som ett potentiellt förorenat
område men har inte riskklassats.



Bensinstationer ligger ca 1,1 km sydväst om vattentäkten, 2,7 km norr om
vattentäkten och 3,6 km söder om vattentäkten. Verksamheterna är utpekade
som potentiella förorenade områden men har inte riskklassats.



Ca 1,6 km söder om vattentäkten ligger en träimpregnerings verksamhet.
Området har riskklass 3.



Avfallsdeponier ligger 2,1 km norr om vattentäkten respektive 4,3 km sydväst om
vattentäkten. Dessa områden har riskklass 2 respektive riskklass 3.



Ca 2,3 km sydväst om vattentäkten ligger en SPIMFAB bensinstation. Området
har riskklass 4.



Ca 2,7 km söder om vattentäkten ligger en textilindustri. Området har riskklass 1.

Länsstyrelsens WebbGIS.
Inventeringsmetodik framtagen av Naturvårdsverket.
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Bilvårdsanläggningar, verkstäder och åkerier ligger 3,2 km nordost om
vattentäkten, 3,4 km sydost om vattentäkten och 5,2 km sydost om vattentäkten.
Alla dessa områden har riskklass 3. Ytterligare bilvårdsanläggning, verkstad och
åkeri finns 4,5 km sydväst om vattentäkten. Området är utpekat som potentiellt
förorenat område men har inte riskklassats.



Verksamheter inom ytbehandling av metaller finns ca 3,3 km nordost om
vattentäkten och ca 4,2 km sydväst om vattentäkten. Områden är utpekade som
potentiella förorenade områden men har inte riskklassat.



Ca 3,7 km sydost om vattentäkten finns en grafisk industri. Området har riskklass
4. Ytterligare en grafisk industri finns 3,8 km sydost om vattentäkten. Området är
utpekat som potentiellt förorenat område men har inte riskklassats.



Ca 3,8 km norr om vattentäkten finns en skjutbana. Området är utpekat som
potentiellt förorenat område men har inte riskklassats.



Ca 3,8 km söder om vattentäkten ligger en förbränningsanläggning. Området är
utpekat som potentiellt förorenat område men har inte riskklassats.



Ca 5,3 km nordost om vattentäkten finns en verksamhet inom ytbehandling av
trä. Området är utpekat som potentiellt förorenat område men har inte
riskklassats.
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FIGUR 8. MARKANVÄNDNING OCH RISKKÄLLOR I ANSLUTNING TILL DALSJÖFORS
VATTENTÄKT. © LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.
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6

Riskbedömning

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr omfattningen av skyddsbehovet. Förekomst av
riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Dalsjöfors vattentäkt har ett mycket högt skyddsbehov som allmän vattentäkt där
dessutom reservvattenförsörjning saknas.
Inom stora delar av grundvattenmagasinet saknas helt naturligt skydd i form av mäktiga
lerlager. Dessa områden är mycket sårbara och skyddsbehovet är stort.

6.2

Riskbedömning Dalsjöfors vattentäkt
För Dalsjöfors vattentäkt baseras riskbedömningen på resultatet av den riskanalys som
presenteras i bilaga 3. I riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för
vattentäkten. Modellen för riskanalysen baseras på Livsmedelsverkets handbok ”Riskoch sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra
olika konsekvensklasser utifrån specificerade kriterier i Livsmedelsverkets handbok har
använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av
sannolikhet och konsekvens, vilka kategoriseras i fyra nivåer av risk, se bilaga 3. För
respektive riskkälla har en översiktlig sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning
genomförts. Sannolikhetsbedömningen (vald sannolikhetsklass) baseras på
nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker sannolikheten för att en oönskad
händelse bedöms kunna inträffa.
o

Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans
bestämmer den negativa konsekvensen av en eventuell oönskad händelse för
vattentäkten.
o

Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet
för påverkan

o

Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning,
fastläggning och spädning fram till vattenuttaget

o

Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning

o

Emissionens farlighet

o

Belastning, mängd, volym av emissionen

o

Utbredning av riskförekomst
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Utifrån resultatet av riskanalysen bedöms de största riskerna med avseende på
Dalsjöfors grundvattentäkt vara:


Spridning av bekämpningsmedel på närliggande jordbruksmark och kyrkogård.



Olyckor på väg 1701 i anslutning till vattentäkten.

Det finns idag en kyrkogård och öppen mark i anslutning till vattentäkten. Risk kopplad till
hantering av bekämpningsmedel kan inte uteslutas. Hantering av bekämpningsmedel är
därmed en potentiell risk.
Vid olyckor på väg 1701 kan petroleumprodukter spridas till grundvattnet om det översta
jordlagret är genomsläppligt. Det finns ett skyddande torvlager i vattentäktens närområde.
Grundvattenmagasinet är dock öppet längre bort både åt norr (>400 m) samt åt söder
(> 300 m) och där finns därmed inget skydd mot föroreningar.
Förslag på riskreducerande åtgärder redovisas i bilaga 4.
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7

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen
föreslås ett vattenskyddsområde enligt bilaga 2.

7.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter.
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

7.2

Vattenskyddsområdets skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte
annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till
uttagsbrunnen.

7.2.1 Vattentäktszon
En vattentäktszon avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. Syftet är
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga
på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte
förekomma inom detta område.
7.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen mellan primär och
sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till
vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.
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7.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett
år.
7.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet.

7.3

Arbetsmodell för avgränsning av skyddszoner

7.3.1 Tillrinningsområde
Den regionala grundvattenströmningen är riktad mot norr/nordost i åsens riktning.
Områden med isälvsmaterial i dagen utgör nybildningsområden för grundvatten, vilket
medför att stora delar av åsen uppströms vattentäkten är viktiga nybildningsområden.
Grundvattenmagasinet avgränsas i väster och öster av omgivande höjdområden. En viss
grundvattenbildning sker även inom moränområdena, men den är förhållandevis liten i
förhållande till den som sker i områden med isälvsmaterial i dagen. Mot väster och öster
kan därför tillrinningsområdet avgränsas vid isälvsmaterialet.
I vattentäktens närområde sker vid uttag, en relativt cirkulär strömning mot uttagsbrunnen
även om den är något uttraden i strömningsriktningen. I Figur 9 redovisas en principskiss
över grundvattenströmning i anslutning till uttagsbrunnar.
7.3.2 Transporttid i mark
Vid beräkning av grundvattenströmningens transporttid i marken har en analytisk modell
15
upprättats . För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms
och nedströms vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har
transporthastigheten i isälvsmaterialet beräknats. Därefter har transportavstånd
motsvarande 100 dygn respektive 365 dygn uppskattats. Den naturliga tillströmningen av
grundvatten till vattentäkten bedöms ske i dalgångens riktning från sydväst mot nordost.
Skyddszonerna har därför en större utbredning i denna riktning.
3

Beräkningarna av transporttider görs för vattenuttag 3 000 m /dygn (35 l/s), enligt
-3
vattendom, hydraulisk konduktivitet 1,7 ·10 m/s, grundvattenmäktighet drygt 20 meter,
grundvattenbildning 400 mm/år och effektiv porositet 0,25.
15

Modellen baseras på flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i
Krijgsman & Ferreira: ”A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen
från Kreitler & Senger, modifierad efter Bear & Jacob.
repo001.docx 2012-03-2914

27 (35)
RAPPORT
2014-10-14
KONCEPT
DALSJÖFORS VATTENSKYDDSO MRÅDE

SEODLU p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\10 arbetsmtrl_dok\dalsjöfors\00 - dalsjöfors_tu 141124.docx

B 2159

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

FIGUR 9. PRINCIPSKISS AV GRUNDVATTENSTRÖMNINGEN INVID DALSJÖFORS
GRUNDVATTENTÄKT. PILARNA I FIGUREN VISAR DEN BEDÖMDA
GRUNDVATTENSTRÖMNINGENS RIKTNING. OBSERVERA ATT FIGUREN INTE ÄR
SKALENLIG.

Beräkning av erforderliga flödessträckor uppströms vattentäkten motsvarande minst 100
respektive 365 dygn.
16

3

Grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 3 000 m /dygn (35 l/s)
tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets effektiva
porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har beaktats.
Grundvattenytans lutning vid själva uttaget minskar med ökat avstånd från brunnarna,
vilket har beaktats vid beräkningen, se Figur 9.
Beräkningen ger att grundvattnet uppströms transporteras cirka 380 meter fram till
brunnen vid uppehållstiden 100 dygn och cirka 1200 meter fram till brunnen vid
uppehållstiden 365 dygn givet förutsättningarna. Den långsammare hastigheten i
sekundär skyddszon orsakas av att grundvattenytans lutning vid uttag avtar med ökat
16

Grundvattenytans lutning vid uttag är summan av den naturliga grundvattenlutningen
samt den av uttaget påverkade grundvattenlutningen. Den naturliga grundvattenlutningen
bedöms uppgå till ca 0,5 %. Den påverkade grundvattenlutningen, d.v.s. den lutning i
grundvattennivån som grundvattenuttaget ger upphov till har beräknats i analytisk modell
enligt nedan. Den påverkade grundvattenlutningen minskar med ökat avstånd från
brunnarna.
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avstånd från vattentäkten. Effekten blir att medelhastigheten till brunnarna är större
närmast vattentäkten genom den uttagsberoende delen av grundvattenytans lutning,
vilken är störst närmast uttagsbrunnen.
Beräkning av erforderliga flödessträckor nedströms vattentäkten motsvarande minst 100
respektive 365 dygn.
För en viss beräkningsbar sträcka nedströms brunnen sker en återströmning tillbaka mot
brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en punkt där den naturliga
grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt motsatt håll, det vill säga
mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot brunnen och den regionala
gradienten från brunnen ut varandra.
För denna beräkning har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget
3
3 000 m /dygn (35 l/s) tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska
materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet
beaktats.
Beräkningen ger att på ett avstånd av ca 250 meter nedströms vattentäkten vänder
3
grundvattnet vid ett uttag på 3 000 m /dygn (35 l/s) och strömmar mot uttagsbrunnen till
följd av uttaget utifrån vald transmissivitet och naturlig gradient. Detta gäller för ett års
grundvattenuttag. Motsvarande avstånd är ca 30 meter för 100 dygns uttag.

7.4

Avgränsning av skyddszoner för Dalsjöfors vattenskyddsområde

7.4.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av den fastighet på vilken uttagsbrunnen och vattenverket ligger.
Detta område är redan idag inhägnat. När den nya brunnen har borrats kommer
vattentäktszonen utvidgas för att omfatta denna.
7.4.2 Primär skyddszon
Utgångspunkten för utformning av den primära skyddszonen är att den naturliga
grundvattenströmningen är från sydväst. För att uppnå en uppehållstid på 100 dygn bör
utsträckningen av zonen vara ca 380 meter uppströms vattentäkten och minst ca 30
meter nedströms vattentäkten.
7.4.3 Sekundär skyddszon
Även den sekundära skyddszonen är utformad med utgångspunkt att den naturliga
grundvattenströmningen sker från sydväst. För att uppnå en uppehållstid i marken på ca
365 dygn bör utsträckningen av zonen vara ca 1200 meter uppströms vattentäkten och
minst ca 250 meter nedströms.
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7.4.4 Tertiär skyddszon
De primära och sekundära skyddszonerna omfattar vattentäktens tillrinningsområde.
Någon tertiär skyddszon har därför inte föreslagits utan gränsen för sekundär skyddszon
utgör vattenskyddsområdets yttre begränsning.

7.5

Genomförande samt motiv till gränsdragningar
Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek.
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi att
vårt förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) är
välmotiverat och inte orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen
bedömts nödvändiga att specificera ytterligare (avsnitt 7.5.2).

7.5.1 Strategi och generella motiv
1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens
tillrinningsområde.
2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet.
Syftet är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan
erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter
normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål
(dricksvattenframställning).
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än
att eliminera den med ytterligare beredning.
4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999).
Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås
med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken
avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig
barriärförmåga och skyddsåtgärder.
5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras
mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag
till vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör
göras, och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan
uppnås. Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje
med lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet
bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra
avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de
restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
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7.5.2 Platsspecifika motiv
Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen
föreslås en primär och en sekundär skyddszon enligt Figur 10 och bilaga 2.

FIGUR 10. FÖRESLAGEN UTBREDNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR DALSJÖFORS
VATTENTÄKT. NUMRERING HÄNVISAR TILL MOTIVERING I TEXT. © LANTMÄTERIVERKET.
ÄRENDE NR MS2011/02599.
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I följande punktlista redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt
numrering i Figur 10.
P1

Den naturliga grundvattenströmningen är regionalt riktad mot norr/nordost, men
lokalt runt brunnen är området flackt och grundvattenströmningen är riktad mot
brunnen från alla riktningar. Detta bekräftas även av provpumpningarna. Enligt
beräkningen ovan har den erforderliga flödessträckan nedströms vattentäkten för
100 dygns uppehållstid beräknats till ca 30 meter. Väg 1701 har identifierats som
en av de största riskerna för vattentäkten, vilket motiverar att den primära
skyddszonen bör omfatta den del av vägen som rinner av mot lågpunkten i
anslutning till vattentäkten. Den gamla avgränsningen för primära skyddszonen
mot norr ligger minst 200 meter från vattentäkten och innefattar väg 1701, och
bedöms därmed som rimlig.

P2

Mot söder har den primära skyddszonen avgränsats så att uppehållstiden för 100
dygns grundvattenströmning uppnås. Denna sträcka är minst 380 meter enligt
beräkningarna ovan. Avgränsning har justerat jämfört med det gamla
vattenskyddsområdet för att följa mark- och fastighetsgränser.

S1

Mot väster har den sekundära skyddszonen avgränsats så att den omfattar hela
den sedimentsfyllda delen av dalgången. Gränsen ligger i sluttningen mellan
områden med morän och områden med isälvsmaterial. Grundvattenströmningen
från moränområdena på dalgångens västra sluttning till grundvattenmagasinet i
isälvsmaterialet är förhållandevis liten jämfört med grundvattenströmningen i
dalgången. Justering har därmed utförts jämfört med den gamla avgränsningen så
att gränsen för sekundära skyddszonen motsvarar gränsen för isälvsavlagringen.
Gränsen har anpassats till fastighetsgränser.

S2

Den naturliga grundvattenströmningen är regionalt riktad mot norr/nordost, men
lokalt runt brunnen är området flackt och grundvattenströmningen är riktad mot
brunnen från alla riktningar. Detta bekräftas även av provpumpningarna. Enligt
beräkningen ovan har den erforderliga flödessträckan nedströms vattentäkten för
365 dygns uppehållstid beräknats till ca 380 meter med återströmning mot
brunnen. Den sekundära skyddszonens avgränsning mot norr följer dock i stort sett
topografin så att områden med ytavrinning mot vattentäkten omfattas av
skyddszonen. En viss anpassning till fastighetsgränser har gjorts.

S3

Mot öster har den sekundära skyddszonen avgränsats så att den omfattar hela den
sedimentsfyllda delen av dalgången. Gränsen ligger i sluttningen mellan områden
med morän och områden med isälvsmaterial. Grundvattenströmningen från
moränområdena på dalgångens östra sluttning till grundvattenmagasinet i
isälvsmaterialet är förhållandevis liten jämfört med grundvattenströmningen i
dalgången. Justering har därmed utförts jämfört med den gamla avgränsningen så
att gränsen för sekundära skyddszonen motsvarar gränsen för isälvsavlagringen
Gränsen har anpassats till fastighetsgränser.
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S4

Den erforderliga flödessträckan för 365 dygns uppehållstid har beräknats till 1200
meter mot söder. Den gamla avgränsningen för sekundära skyddszonen mot söder
ligger minst 1300 meter från vattentäkten och bedöms därmed som rimlig. Den
gamla avgränsningen innefattar dock en extra fastighet vid det sydvästra hörnet av
vattenskyddsområdet. Denna fastighet bedöms inte behöva ingå i
vattenskyddsområdet då den ligger längre än 1200 meter från vattentäkten.
Orsaken till att den gamla avgränsningen gjordes så är att man följde
fastighetsgränserna och att dessa var annorlunda jämfört med idag.
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8

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att
EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att
riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder
regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål.
Syftena med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är
att:

8.1

o

Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifterna syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna 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. Skyddsföreskrifterna är såväl
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa
funktioner.

8.2

Skyddsföreskrifterna restriktionsnivå

8.2.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredställande skydd för vattentäkten föreslås skyddsföreskrifter
enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl ytsom grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv
är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och
bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god
kvalitet.
8.2.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga
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risker, men de ska även vara framåtsyftande och underlag för planering och är därför
styrmedel även för verksamheter som idag inte är aktuella.
8.2.3 Anpassning av skyddsföreskrifterna till riskbedömningen
Riskbedömningen har speciellt lyft fram potentiell spridning av bekämpningsmedel på
jordbruksmark i anslutning till vattentäkten samt olycka med farligt gods eller tungt fordon
på väg 1701 som förhöjda risker för vattentäkten. Därför bör vattenskydds-föreskrifterna
anpassas till denna bedömning, i den mån miljöbalken och de allmänna råden NFS
2003:16 inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.
Eftersom skyddsföreskrifterna ska vara framåtsyftande regleras även verksamheter som
idag inte utgör en specifik risk för vattentäkten.

Sweco Environment AB
Vattenresurser, Göteborg

Helen Eklund

Elodie Bénac

Uppdragsledare

Handläggare

Nils Kellgren
Kvalitetsgranskare
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Bilaga 3

Riskanalys för Dalsjöfors vattentäkt
Borås stad

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor

Översiktlig riskanalys vid vattentäkten

Riskkällor

Riskklass

S-klass

K-klass

Spridning av kemiska bekämpningsmedel (kyrkogård/jordbruk)

4

3

Riskklass 3

Olyckor på väg 1701

3

3

Riskklass 3

Dagvatten från väg 1701

4

2

Riskklass 2

Olyckor med farligt gods på väg 1701

1

4

Riskklass 2

Markarbeten

2

3

Riskklass 2

Enskilda avlopp

1

3

Riskklass 2

Hemkemikalier

1

3

Riskklass 2

Hantering av diesel och andra petroleumdrivmedel

3

2

Avsiktlig eller oavsiktlig skadlig åverkan på vattentäkten
Parkering och uppställning av fordon

1
4

4
1

Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 1

Övrig hantering av naturgödsel

3

1

Riskklass 1

Övrig hantering av handelsgödsel

3

1

Riskklass 1

Spridning av naturgödsel

2

2

Riskklass 1

Utfyllning med orena massor

2

2

Riskklass 1

Spridning av handelsgödsel

2

2

Riskklass 1

Oljecisterner för uppvärmning

2

2

Riskklass 1

Farmartankar

2

1

Riskklass 1

Djurhållning

2

1

Riskklass 1

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel
Energianläggningar i mark och berg
Fordonstvätt
Dagvatten från grusvägar
Mindre upplag av avfall
Sågverk (utan doppning/impregnering)
Träimpregnering

2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

Dalsjöfors vattenskyddsområde

2014-11-24
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Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys dricksvattenförsörjning", SLV okt 2007

Riskanalys för Dalsjöfors vattentäkt
Borås stad

Bilaga 3

Kriterier för sannolikhetsklassning

Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Okänd eller kan inte uteslutas.

K1 - Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga

S2 - Har inträffat de senaste 5 åren eller kan ske inom 10-50 år.

anmärkningar

S3 - Inträffar årligen eller har inträffat eller varit nära att inträffa

K2 - Tillfälliga anmärkningar som berör många

eller kan ske inom 1-10 år.

K3 - Otjänligt vatten som berör många

S4 - Förekommer nu och då.

K4 - Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Riskmatris
Konsekvens
Sannolikhet

K2

K3

K4

medelstor

stor

mycket stor

S4 - mycket stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

S3 - stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

S2 - medelstor

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

S1 - liten

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

K1
liten

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:
Riskklass 1
Riskklass 2

Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (t.ex egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.
Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas.

Riskklass 3

Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga.

Riskklass 4

Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart.

B 2169
Dalsjöfors vattenskyddsområde

2014-11-24

Sweco Environment AB

Vattenskyddsområde för Dalsjöfors vattentäkt
Borås stad

Bilaga 4

--X

Typer av riskreducerande åtgärder
Verksamhet, Riskkälla
Bebyggelse
Sprdning av kemiska bekämpningsmedel från
kyrkogården
Hemkemikalier

Riskklass

Skyddsföreskrift

Riskklass 3

X

Riskklass 2

X

Riskklass 2

X

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 3

X

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 1

X

Spridning av naturgödsel

Riskklass 1

X

Övrig hantering av naturgödsel

Riskklass 1

X

Spridning av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Övrig hantering av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Djurhållning

Riskklass 1

Enskilda avlopp
Oljecisterner för uppvärmning
Farmartankar
Fordonstvätt
Parkering och uppställning av fordon
Övrig hantering av petroleumprodukter
Energianläggningar/värmepumpar i mark och berg
Jord- och skogsbruk

Trafik och transporter
Dagvatten från väg 1701
Dagvatten från grusvägar
Olyckor på väg 1701
Olyckor med farligt gods på väg 1701
Upplag och utfyllnad

Beredskapsplan
(Exempel)

Detaljerad
riskanalys
(Exempel)

Fysisk åtgärd
(Exempel)

Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Lämplig fövaring

Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon eller inom
VSO

Anläggningar ska uppfylla miljöbalkens
krav

X
X
X

Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 2

Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

X
X

X
X
X
X

X

X

Utfyllning med orena massor

Riskklass 1

X

X

Riskklass 2

X

X

Riskklass 1
Riskklass 1

X

Täkter och markarbeten

Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicy

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

X

X

Säker hantering av naturgödsel.
Säker hantering av naturgödsel.

Kontrollprogram

Lakvattendamm

Kontrollprogram

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Kontrollprogram
Kontrollprogram

X
X

Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.

Dagvattendammar etc.
Dagvattendammar etc.
Höjning av vägstandard
Höjning av vägstandard

Anvisade leder för farligt gods.

X

Riskklass 2
Riskklass 2

Tillsyn
(Exempel)

X
X

Riskklass 1

Förorenad mark
Kontinuerlig läckage
Olyckor vid sanering
Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning, höga flöden
Sabotage
Avsiktlig eller oavsiktlig skadlig åverkan på
vattentäkten
Dalsjöfors vattenskyddsområde

Riktlinjer för planering
(Exempel)

Läge och utformning beaktas med
hänsyn till vattenskyddet, t.ex. i
samband med tillståndsprövning.

Mindre upplag av avfall

Markarbete

ej aktuell åtgärd
lämplig åtgärd

Lakvattendamm

Lämplig exploatering
Vattentäktzon inhägnad och låst
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1

Inledning
På uppdrag av Borås Energi & Miljö AB har Sweco Environment AB upprättat tekniskt
underlag samt förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rångedala
grundvattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av nytt vattenskyddsområde
Rångedala vattentäkt försörjer ca 330 personer i Rångedala med vatten. I händelse av att
vattentäkten blir obrukbar finns i dag ingen reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt
att vattentäkten får det skydd som erfordras för att öka tryggheten ytterligare i den
framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Rångedala vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter fastställda av länsstyrelsen 1995. Avsikten är att nu se över
avgränsning och skyddsföreskrifter och att anpassa dem till nu gällande krav och
lagstiftning.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda Rångedala vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden
med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning
uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i
framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
1
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter :

1.2

o

stärks skyddet för vattenförekomsten

o

tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse

o

förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken

Uppdragets omfattning och genomförande
Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till revidering av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rångedala grundvattentäkt i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok om vattenskyddsområden. Utbredning av
befintligt vattenskyddsområde har utvärdetas och förändringar göra endast om
utbredningen inte anses ge vattentäkten tillräckligt skydd.
För genomförande av uppdraget har följande moment utförts:


Teknisk beskrivning av vattentäkten
Sammanställning av befintligt material och information.



Hydrogeologisk beskrivning
Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.

1

Handbok om vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket
2010:5.
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1.3



Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.



Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten



Utvärdering och förslag till vattenskyddsområde



Översyn och revidering av befintliga skyddsföreskrifter



Koppling mellan riskanalys och riskreducerande åtgärder

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material enligt
nedan:
A. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde,
Naturvårdsverket 2010:5.
B. Översiktsplan för Borås Stad, 2006.
C. Dricksvattenresurser inom Borås kommun, Sweco 2014.
D. Informationsbroshyr: Skyddsområde för Rångedala vattentäkt.
E. Svenskt Vatten P108, Introduktion till god desinficeringspraxis, GDP
F. Reservvattentäkt- beskrivning och jämförelse av alternativen Rångedalaåsen och
Nolåns dalgång, Scandiakonsult 1995.
G. SGU 1983, beskrivning till jordartskartan Borås SO
H. Värdering av förutsättningar för vattenförsörjning från Varnum, Finnekumla,
Rångedala och Falskog, Scandiakonsult, 1999-11-03

1.4

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Syftet är inte att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt underlag för att
bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt de skyddsföreskrifter som fastställs för
vattenskyddsområdet. Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en
unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses i
detta underlag.
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1.5

Orienteringskarta

FIGUR 1. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR RÅNGEDALA VATTENTÄKT. ©ENIRO.
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2

Rångedala vattentäkt

2.1

Uttagsbrunn
Rångedala vattentäkt består av en 14 m djup grusfilterbrunn, anlagd 1977. Brunnens
diameter är 182 mm. Den provpumpades i samband med borrningen och flödet
3
uppmättes till ca 8,3l/s (720 m /d).

2.2

Vattenbehandling
Vattenverket är beläget i anslutning till vattentäkten. Vattnet bereds genom luftning för att
driva bort radon och höja pH. Vattnet desinfekteras även med hjälp av UV-ljus.

2.3

Försörjningsområde
Rångedala vattentäkt försörjer ca 330 personer i Rångedala samhälle med vatten.

2.4

Vattenförbrukning
Det aktuella uttaget ur vattentäkten uppgår till 0,4 l/s (34 m3/d). Det framtida
försörjningsbehovet för Rångedala bedöms vara detsamma som nuvarande och uttaget
förväntas inte öka.

2.5

Reservvattentäkt
Reservvattenförsörjning till Rångedala samhälle vid händelse att Rångedala vattentäkt
blir obrukbar saknas.

2.6

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida
vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet
samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet
av största intresse. Vattentäktens värde bestäms översiktligt av kostnaden för att ersätta
vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Rångedala vattentäkt, i
egenskap av en allmän huvudvattentäkt, ett mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter
med mycket högt skyddsvärde räknas allmänna huvudvattentäkter, viktiga större enskilda
vattentäkter där reservalternativ saknas och större vattenförekomster med planerad eller
2
sannolik framtida allmän vattenförsörjning .

2.7

Ägandeförhållanden
Brunnen och tillhörande vattenverk är belägen på fastigheten Rångedala 1:23 som ägs
av Borås kommun.
2

Handbok om vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket
2010:5.

repo001.docx 2012-03-29

4 (32)
RAPPORT
2014-08-04
KONCEPT
RÅNGEDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE

SELRUD p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\19 original\rångedala\00 - rångedala_tu.docx

B 2177

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

2.8

Vattendom
Vattendom saknas för uttag från Rångedala vattentäkt.

2.9

Befintligt vattenskyddsområde
För Rångedala vattentäkt finns ett skyddsområde som fastställts av länsstyrelsen 1995.
Avgränsning och skyddsföreskrifter anpassas nu efter rådande krav och lagstiftning.
Rångedala vattentäkt är belägen inom sekundär skyddszon för Öresjö
vattenskyddsområde. Där vattenskyddsområdena överlappar varandra är det de
strängaste föreskrifterna som gäller.

Yttre zon
Inre zon
FIGUR 2. BEFINTLIGT VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR RÅNGEDALA VATTENTÄKT,
FASTSTÄLLT AV LÄNSSTYRELSEN ÅR 1995, WWW.BORAS.SE.
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning
Rångedala samhälle är beläget i Rångedalaåns dalgång, ca 20 km nordost om Borås.
Vattentäkten ligger ca 1 km söder om samhället i en flack del av dalgången. Marknivån i
anslutning till vattentäkten är ca 185 m.ö.h.

FIGUR 3. OMRÅDET I ANSLUTNING TILL RÅNGEDALA VATTENTÄKT ÄR FLACKT OCH
BESTÅR I ÖSTER AV JORDBRUKSMAKR. I BAKGRUNDEN SYNS RIKSVÄG 40
(RÅNGEDALABRON). FOTOT HAR TAGITS FRÅN VÄSTER.

3.2

Markanvändning
Rångedalaåns dalgång löper i nord-sydlig riktning i anslutning till Rångedalaåsen.
Markanvändningen i dalgången består av jordbruksmark som omges av skogsmark på
dess sidor, se Figur 4. I området kring vattentäkten finns enskilda hus. Samlad
bebyggelse finns närmast i Rångedala samhälle. Strax öster om täkten finns en idrottshall
och flera grusplaner. Söder om idrottsanläggningen finns en grustäkt på åsen.
Vattentäkten är belägen ca 150 m öster om väg 1818 och 500 m nordväst om riksväg 40.
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FIGUR 4 MARKANVÄNDNING VID RÅNGEDALA VATTENTÄKT. ©LANTMÄTERIVERKET.
ÄRENDE NR MS2011/02599.

3.3

Geologi
Berggrunden i området utgörs av kristallina bergarter, främst gnejs. Större sprickzoner i
berggrunden förekommer främst i riktningarna NNO-SSV och O-V. Det är i dessa
sprickzoner som sjöar och dalgångar ligger. Vid Rångedala har seismiska
undersökningar visat att bergytans läge varierar kraftigt. Jorddjupen i området är mellan 5
3
och 20 m. Jordmäktigheten är störst i områdets södra delar och minskar norrut.

3

Reservvattentäkt- beskrivning och jämförelse av alternativen Rångedalaåsen och
Nolåns dalgång, Scandiakonsult 1995.
repo001.docx 2012-03-2914
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Hela Borås kommun ligger över högsta kustlinjen . Det innebär att det inte finns
finkorniga jordarter som lera och silt i området. Det finns heller inte svallsediment avsatt i
samband med landhöjning.
Den dominerande jordarten i området är morän. Moränen är avsatt av inlandsisen och
den ligger direkt på berggrunden. Lokalt förekommer även stora områden med berg i
dagen eller med tunna moränlager (<0,5 m).
I området förekommer en isälvsavlagring, Rångedalaåsen, lokaliserad till en stor
sprickdal med riktning NNO-SSV. Isälvsavlagringarna är avsatta i tunnlar eller sprickor vid
isfronten och innehåller till största delen grova sediment. Rångedalaåsen är ett stråk av
isälvsavlagringar som kan följas från Borås via Gånghester och Dalsjöfors förbi
Rångedala och vidare norrut förbi Varnum till Fänneslunda. Åsen är belägen i den så
kallade Toarpsdalen och har en mycket varierande karaktär med både kullar, åsryggar,
deltan och flacka delar. Vid Varnum bildar isälvsavlagringen ett delta med flack överyta.
Tydliga ryggformer finns främst i den södra delen av Rångedalaåsen. I området kring
Falskog, strax söder om Rångedala blir åsen flackare och bredare. Här har omfattande
5
täktverksamhet bedrivits och åsen är i princip helt utbruten . Vid Rångedala är åsen ca 1
km bred och höjer sig maximalt 10 m över omgivningen.
Åsens många olika bildningsformer indikerar heterogena förhållanden där det grövre
materialet i åsen inte är sammanhängande över längre sträckor. Detta medför troligtvis
ett begränsat kontinuerligt grundvattenflöde längs dalgången. Vid Rångedala varierar
6
isälvsavlagringens mäktighet mellan 10-20 m.

4

Den nivå som havet som högst hade i samband med avmältningen av senaste
inlandsisen.
5
SGU 1983, beskrivning till jordartskartan Borås SO
6
Värdering av förutsättningar för vattenförsörjning från Varnum, Finnekumla, Rångedala
och Falskog, Scandiakonsult, 1999-11-03
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FIGUR 5. JORDARTSFÖRDELNING I ANSLUTNING TILL RÅNGEDALA VATTENTÄKT. © SGU

Åsens höjd sluttar från ca 240 m.ö.h. vid Toarp i söder till ca 185 m.ö.h. i höjd med
Rångedala för att nå sin lägsta nivå på ca 170 m.ö.h. vid Marsjöarna strax söder om
Varnum.

3.4

Hydrologi och grundvattenbildning
Årsmedelnederbörden för SMHI:s mätstation 7348 vid Rångedala är ca 900 mm. Enligt
beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta delen, är
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7

5

avrinningen ca 500 mm/år. Nettonederbörden för området kan då uppskattas till
2
500 mm, vilket motsvarar 16 l/s och km .
I områden med sand och grus i ytan bedöms största delen av nettonederbörden bilda
grundvatten. Där grundvattenmagasinet täcks av finsediment är grundvattenbildningen
lägre.
Grundvattenbildning till vattentäkten sker främst i de områden där isälvsmaterial går i
dagen uppströms vattentäkten. Viss grundvattenbildning sker även i moränområdena på
dalgångens sidor, men denna är förhållandevis liten.

7

Avrinningen motsvarar nettonederbörden och är den maximala del vatten som kan bilda
grundvatten. Enligt SGU är avrinningen skillnaden mellan korrigerad nederbörd och verklig
avdunstning, vilket motsvarar summan av ytavrinning och grundvattenavrinning.
repo001.docx 2012-03-29
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FIGUR 6. DELAVRINNINGSOMRÅDE "MYNNAR I MARSJÖN" DÄR RÅNGEDALA OCH
DALSJÖFORS VATTENTÄKTER LIGGER. © VISS OCH ©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR
MS2011/02599.

3.5

Hydrogeologi
8

Rångedalaåsen utgör enligt VISS två skilda grundvattenförekomster, FänneslundaRångedala och Rångedala-Dalsjöfors. Rångedala vattentäkt är belägen i den södra
grundvattenförekomsten, Rångedala-Dalsjöfors. Enligt SGU:s hydrogeologiska karta över
området bedöms grundvattentillgången i denna del av åsen generellt vara 25-125 l/s.
Den regionala grundvattenströmningen i åsen sker från sydväst mot nordost.

8

Vatteninformationssystem Sverige, vattenmyndigheternas databas för information om
vattenförekomster och deras statusklassningar, www.viss.lansstyrelsen.se.
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9

Vid tidigare undersökningar har värden på den hydrauliska konduktiviteten i åsen norr
-4
-5
om Rångedala kyrka (nordväst om vattentäkten) erhållits till mellan 2,6 * 10 till 8 * 10
m/s.
Då isälvmaterialet vid Rångedala är avsatt på dalgångens västra sluttning strömmar
grundvattnet vid vattentäkten lokalt från väster, ner mot Rångedalaån.
10

Rångedala vattentäkt har provpumpats med ett uttag på 8,3 l/s . Seismiska
undersökningar i området visar att jorddjupen är mycket varierande och att det inte finns
förutsättningar för större grundvattenuttag.

3.6

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet.
Vid Rångedala utgörs åsen av ett öppet grundvattenmagasin utan skyddande lerlager.
Detta innebär att sårbarheten är hög.

3.7

Vattenkvalitet
Vatten från Rångedala vattentäkt provtas i vattenverket både innan och efter rening samt
vid Rångedalaskolan.
Råvattnet analyseras en gång per år med avseende på pH, alkalinitet, färg, järn, mangan,
hårdhet och turbiditet. Mikrobiologiska parametrar som odlingsbara mikroorganismer,
koliforma mikroorganismer, Cl. perfringens och E. coli analyseras fyra gånger per år.
Vattenanalyserna visar inga tydliga trender i kemisk eller mikrobiologisk status.
Järnhalten i råvattnet har vid några tillfällen överstigit gränsvärdet för tjänligt med
anmärkning (0,1 mg/l). pH ligger mellan 6,7 och 7,9.
Antalet odlingsbara mikroorganismer (vid 22 ⁰C) har vid ett tillfälle nått gränsvärdet på 10
cfu/ml, ingen förekomst av övriga mikrobiologiska parametrar har kunnat påvisas i
råvattnet.
2013 genomfördes en GDP-analys av Rångedala vattenverk. Resultatet visade att
tillräcklig barriärhöjd i vattenverket saknades vilket innebär att vattentäktens skydd mot
mikrobiologisk smitta inte är tillräckligt. Enligt Svenskt Vattens publikation P108 –
”Introduktion till god desinfektionspraxis” kan administrativa åtgärder i vattentäkten såsom
vattenskyddsföreskrifter ge log-reduktion, det vill säga räknas som skydd mot
mikrobiologisk smitta. En förutsättning för detta är att föreskrifteran trätt i kraft efter utförd

9

Värdering av förutsättningar för vattenförsörjning från Varnum, Finnekumla, Rångedala och
Falskog, Scandiakonsult, 1999-11-03
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GDP-analys så att de kan antas bidra till en minskad spridning av mikrobiologiska
organismer.

4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Översiktsplan Borås kommun
Översiktsplanen för Borås kommun, ÖP06, antogs av kommunfullmäktige 1 juni 2006.
Kommunen arbetar just nu med en ny översiktsplan, ÖP 15.
I ÖP listas spelregler för en hållbar utveckling i Borås kommun. I dessa nämns att man
bör värna grundvatten, ytvatten och våtmarker från åtgärder som påverkar
vattenkvaliteten negativt.
För Rångedala samhälle finns fem detaljplaner som innefattar bostadsbebyggelse och
mark för små industrier. Områdena som berörs av detta ligger ca 1 km nedströms
Rångedala vattentäkt.

4.2

Skyddade områden
Naturreservat, riksintressen eller skyddade områden (utöver befintligt
vattenskyddsområde) finns inte inom vattentäktens tillrinningsområde.

4.3

Motstående intressen inom tillrinningsområdet
Några andra motstående intressen än de som tas upp i kapitel 5 har inte påträffats.
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5

Inventering av potentiella riskkällor i anslutning till Rångedala
vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering genomfördes inom tillrinningsområdet till Rångedala
vattentäkt 2014-09-02.
Identifierade riskkällor inom tillrinningsområdet för Rångedala vattentäkt beskrivs nedan,
både platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss typ av
markanvändning. Då Rångedala med omnejd ligger inom sekundär skyddszon för Öresjö
vattenskyddsområde gäller idag tillstånds-eller anmälningsplikt för en del av
verksamheterna som beskrivs nedan.

5.2

Riskkällor
Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Materialtäkter och andra markarbeten

o

Övriga riskkällor

De olika riskkällorna beskrivs och sammanställs nedan. Markanvändning och riskkällor
redovisas på karta i Figur 8.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas
till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga
nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan
medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga
regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar
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o

Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar

o

Ökad grumlighet i ytvattendrag

Idag föreligger ingen risk för översvämning av området vid Rångedala vattentäkt.
Rångedala har ett avloppsreningsverk som försörjer ca 300 p.e.
avloppsvattnet är Rångedalaån.

11

Recipient för

5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt
skydd. Rångedala vattentäkt skyddas på detta sätt genom att brunnsområdet är inhägnat
och låst.
Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem
och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på
risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan.
Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och
sårbarhet bör iakttas.
5.2.3 Vägar och transporter
Risker associerade med vägar och transporter är främst olyckor, olyckor med farligt gods
och dagvatten från vägen.
Rångedala vattentäkt är belägen invid väg 1818, en sekundär landsväg med
årsmedeldygnstrafik på 843 fordon, varav ca 60 st lastbilar. Hastighetsgränsen på väg
1818 på sträckan förbi vattentäkten är 50 km/h. Vägen är belägen nära vattentäkten men
trafikmängden på vägen är liten. Vägen bedöms utgöra en låg risk för vattentäkten.
Ca 200 m söder om vattentäkten går riksväg 40 i nord-sydlig riktning längs
Rångedalaåsen. Årsmedeldygnstrafiken på vägen uppgår till ca 6226 fordon varav ca
900 lastbilar. Riksväg 40 är primär väg för transport av farligt gods. Förbi Rångedala går
vägen på en bro (Rångedalabron). Sannolikheten för en olycka som förorenar
vattentäkten är liten eftersom vägen går på en bro högt över marken och vägdagvattnet
samlas upp och leds av bron längs bropelarna till vägens dagvattensystem.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäring, främst
naturgödsel som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en
risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och
läckage från de arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.

11

Vattenresursprogram för Borås kommun, rev 2010.
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Jordbruk bedrivs på marken runt Rångedala vattentäkt. På höjderna som omger
Rångedalaåns dalgång finns skog.
Hantering av bekämpningsmedel och organiska gödselmedel i jordbruket kräver tillstånd
då området ligger inom sekundär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde.
Vatten- eller jordslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är förbjudet
inom vattenskyddsområdet.
Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen

o

Mobila bränsletankar

o

Kalhyggen

o

Upplag av timmer mm

o

Djurhållning

Bekämpningsmedel
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten
del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor
behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.
Mobila bränsletankar
Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt
gällande krav ska vara dubbelmantlade, medför en risk för grund- och ytvattenförorening
främst genom spill i samband med tankning och vid stöld.
Kalhyggen
Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a.
ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag
av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten.
Timmerupplag
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage
av bl.a. fenoler till grundvattnet.
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Djurhållning
Marken i anslutning till vattentäkten används inte förnärvarande som betesmark men kan
utgöra en framtida risk.
5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All sammalagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som
kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor
kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa
utsläpp riskerar att hota vattentäkten.
Vattentäkten är belägen strax söder om Rångedala samhälle och bebyggelsen i
anslutning till vattentäkten är gles. Den bebyggelse som finns vid täkten och den
verksamhet som kan tänkas bedrivas på dessa fastigheter bedöms inte utgöra någon
beaktansvärd risk för vattentäkten.
Fastigheterna i närheten av täkten är anslutna till kommunal avloppsförsörjning. En
avloppsledning och avloppspumpstation är belägna inom vattenskyddsområdets primära
zon. Ledningen är lagd 1997 och bedöms vara i gott skick. Risker förknippade med
anläggningen är främst läckage vid omläggning eller andra markarbeten i anslutning till
ledningen. Detta tas upp i riskanalysen, se bilaga 3.
5.2.6 Materialtäkter och andra markarbeten
Markarbeten som schaktning och borrning i anslutning till vattentäkten kan utgöra en risk
främst genom spill eller läckage av petroleumprodukter.
Områden där täktverksamhet bedrivs/har bedrivits är mycket sårbara eftersom en stor del
av materialet över grundvattenytan har grävts bort och vegetationsskikt saknas. Den
huvudsakliga grundvattenbildningen till vattentäkten sker i området där täktverksamheten
bedrivits.
Täktverksamhet bedrivs på flera ställen i närheten av Rångedala vattentäkt. Den närmsta
grustäkten är belägen på fastigheten Ormåsa 5:1, ca 1 km syd-väst om Rångedala
vattentäkt. Här har grus brutits sedan 1970-talet. Täkten är belägen inom sekundär
skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde och gränsande till sekundär skyddszon för det
befintliga vattenskyddsområdet för Rångedala vattentäkt.
Inom Öresjö vattenskyddsområde krävs tillstånd vid grävning eller schaktning av mer än
3
200 m . Även hantering av drivmedel i mängder över 250 l är tillståndspliktigt.
Det gällande tillståndet för täkten utfärdades 2012-01-20 och medger ett uttag av 100 000
ton sand och grus med en beräknad årlig utvinning på ca 10 000 ton. Brytning och
efterbehandling beräknas ha avslutats 2021-12-31. Brytning av material sker över
grundvattenytan.
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I verksamheten används en hjullastare och två mobila sorteringsverk. Drivmedel förvaras
3
i en tank med en volym på 1,5 m , som placerats i ett svetsat kärl. Tankning av fordon
utförs på absorberande duk.
För dammbekämpning byggs vallar och transport- och upplagsytor saltas och bevattnas.

FIGUR 7 GRUSTÄKT PÅ FASTIGHETEN ORMÅSA 5:1. VERKSAMHETEN BEDRIVS INOM
SEKUNDÄR SKYDDSZON FÖR ÖRESJÖ VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH ÄR DÄRFÖR
TILLSTÅNDSPLIKTIG.

Grustäktsverksamhet bedrivs även på fastigheterna Falskog 1:26 och 1:3, ca 2 km söder
om vattentäkten. Verksamhet bedrivs endast sydost om riksväg 40 och har tillstånd för
brytning av högst 400 000 ton naturgrus och max 100 000 ton berg, med en maximal årlig
produktion på 70 000 ton. Material får brytas ner till en nivå av +194 m eller ner till max 1
m ovanför grundvattenytan. Tillståndet gäller till och med den 28 februari 2023.
På fastigheten Falskog 3:3, ca 5,5 km söder vattentäkten, finns en täkt där man bryter
berg och morän.
5.2.7 Övriga riskkällor
Enligt SGU:s brunnskarta finns tre energibrunnar uppströms vattentäkten. Två är belägna
vid idrottsanläggningen (osäkert läge >250 m) och en vid villorna norr om denna (osäkert
läge >100 m). Samt en öster om täkten, ca 300 m bort, öster om Rångedalaån (osäkert
läge >100 m). Läckage av petroleumprodukter i samband med borrning och läckage av
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köldbärarvätska är risker som associeras med energibrunnar. Antalet brunnar är få och
bedöms inte utgöra någon risk för vattentäkten.
Ca 900 m väster om vattentäkten finns en idrottsanläggning med grusfotbollsplaner.
Spridning av medel för dammbindning och ogräsbekämpning på grusplanerna kan
påverka vattenkvaliteten negativt och därmed utgöra en risk för vattenkvaliteten i täkten.
Planerna är belägna uppströms vattentäkten och eventuell förorening härifrån kan
påverka vattentäkten. Inga uppgifter finns om att spridning av salt eller andra
12
dammbindningsmedel sker . Risken för vattentäkten bedöms därför vara liten.
Rångedala kyrka och kyrkogård är belägen ca 400 m norr om vattentäkten.
Grundvattenströmningen i området bedöms främst ske från väster till öster. Potentiell
förorening, t.ex. orsakat av hantering av bekämpningsmedel från kyrkogården bedöms
inte påverka vattentäkten.
I området kring Rångedala finns ett antal potentiellt förorenade områden. Deras placering
visas i Figur 8 nedan.


Ca 800 m norr om vattentäkten fanns tidigare en bilvårdanläggning med verkstad
och åkeri. Objektet har riskklass 3.



Ca 1 km norr om täkten fanns tidigare en plantskola. Objektet har inte
riskklassats.



Ca 1,1 km norr om vattentäkten ligger Rångedala avloppsreningsverk.
Verksamheten har inte riskklassats.



Ca 1,5 km norr om vattentäkten finns ytterligare en bilvårdsanläggning med
verkstad och åkeri. Verksamheten har inte riskklassats.



Ca 900 m söder om vattentäkten, invid Rångedalaån finns en hamnanläggning
för fritidsbåtar. Området kan potentiellt vara förorenat, men har inte riskklassats.



1,1 km söder om, Bilvårdsanläggning, riskklass 3.



1,1 km söder om vattentäkten finns ett potentiellt förorenat område inom
branschklass 3 (benämnt ”övrigt BKL 3”). Objektet har inte riskklassats.



1,2 km söder om täkten sker drivmedelshantering, ej riskklassad.



2 km söder om vattentäkten ligger en plantskola som inte riskklassats. Delåtgärd
mot förorening har utförts.



2,5 km söder om vattentäkten finns oljegrus- och asfaltsverk (mobila).
Verksamheten runt dessa har inte riskklassats.

12

Anläggningen är belägen inom sekundär skyddszon för Öresjö vattentäkt och här förskrivs att
spridning av dammbindningsmedel endast får ske i sådan omfattning som krävs för normalt
vägunderhåll.
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FIGUR 8. MARKANVÄNDNING OCH RISKKÄLLOR I ANSLUTNING TILL RÅNGEDALA
VATTENTÄKT. ©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.

Täktverksamheten strax sydöst om vattentäkten, objekt nr 5 i Figur 8, har inkluderats i
riskanalysen. Övriga förorenade områden ligger på stort avstånd från vattentäkten
bedöms inte utgöra någon risk för vattentäkten.
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6

Riskbedömning

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr omfattningen av skyddsbehovet. Förekomst av
riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Rångedala vattentäkt har ett mycket högt skyddsvärde. Grundvattenmagasinets
sårbarhet är stor då skyddande lerlager saknas. Riskkällorna kring vattentäkten är få men
bör ändå beaktas.

6.2

Riskbedömning Rångedala vattentäkt
För Rångedala vattentäkt baseras riskbedömningen på resultatet av den riskanalys som
presenteras i bilaga 3. I riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för
vattentäkten. Modellen för riskanalysen baseras på Livsmedelsverkets handbok ”Riskoch sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra
olika konsekvensklasser utifrån specificerade kriterier i Livsmedelsverkets handbok har
använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av
sannolikhet och konsekvens, vilka kategoriseras i fyra nivåer av risk, se bilaga 3. För
respektive riskkälla har en översiktlig sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning
genomförts. Sannolikhetsbedömningen (vald sannolikhetsklass) baseras på
nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker sannolikheten för att en oönskad
händelse bedöms kunna inträffa.
o

Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans
bestämmer den negativa konsekvensen av en eventuell oönskad händelse för
vattentäkten.
o

Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet
för påverkan

o

Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning,
fastläggning och spädning fram till vattenuttaget

o

Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning

o

Emissionens farlighet

o

Belastning, mängd, volym av emissionen

o

Utbredning av riskförekomst

Inga av de identifierade riskkällorna bedöms utgöra någon stor risk för Rångedala
vattentäkt. Utifrån resultatet av riskanalysen bedöms de främsta riskerna med avseende
på Rångedala grundvattentäkt vara:
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Olycka på väg 1818



Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark



Markarbeten

Vid olyckor på väg1818 och kan petroleumprodukter spridas till grundvattnet om det
översta jordlagret är genomsläppligt. Eftersom grundvattenmagasinet vid vattentäkten
och i anslutning till vägarna är öppet finns inget skydd mot föroreningar. Riksväg 40 går
på en bro över Rångedalaåsen i höjd med vattentäkten. Vid mindre olyckor tas eventuellt
spill av petroleumprodukter upp av vägens dagvattensystem och risken för förorening kan
anses vara liten.
Marken i anslutning till Rångedala vattentäkt består delvis av jordbruksmark. Spridning av
bekämpningsmedel här kan utgöra en risk för vattentäkten.
Grustäktverksamhet bedrivs ca 900 m uppströms täkten. Spill av petroleumprodukter
utgör en potentiell risk för vattentäkten. Föroreningen kan lätt spridas till
grundvattenmagasinet eftersom sårbarheten är stor.
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7

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen
föreslås ett vattenskyddsområde enligt bilaga 2.

7.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter.
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

7.2

Vattenskyddsområdets skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte
annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till
uttagsbrunnen.

7.2.1 Vattentäktszon
En vattentäktszon avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. Syftet är
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga
på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte
förekomma inom detta område.
7.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen mellan primär och
sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till
vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.
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7.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett
år.
7.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet.

7.3

Arbetsmodell för avgränsning av skyddszoner

7.3.1 Tillrinningsområde
Regionalt är grundvattenströmningen riktad mot nordost. Områden med isälvsmaterial i
dagen utgör nybildningsområden för grundvatten, vilket medför att stora delar av åsen
uppströms vattentäkten är viktiga nybildningsområden. Grundvattenmagasinet avgränsas
i åsens utkanter av omgivande höjdområden med morän. En viss grundvattenbildning
sker även inom moränområdena, men den är förhållandevis liten i förhållande till den som
sker i områden med isälvsmaterial i dagen. Tillrinningsområdet kan därför avgränsas vid
isälvsmaterialet.
I vattentäktens närområde sker vid uttag, en relativt cirkulär strömning mot uttagsbrunnen
även om den är något utdragen i strömningsriktningen. I Figur 9 redovisas en principskiss
över grundvattenströmning i anslutning till uttagsbrunnar.
7.3.2 Transporttid i mark
För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms och nedströms
vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har transporthastigheten i
isälvsmaterialet beräknats. Därefter har transportavstånd motsvarande 100 dygn
respektive 365 dygn uppskattats. Den naturliga tillströmningen av grundvatten till
vattentäkten bedöms ske från sydväst varför skyddszonerna har en större utbredning i
denna riktning.
Eftersom vattendom saknas har transporttid beräknats utifrån nuvarande uttag på ca
3
35m /d (0,4 L/s).
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FIGUR 9. PRINCIPSKISS AV GRUNDVATTENSTRÖMNINGEN INVID RÅNGEDALA
GRUNDVATTENTÄKT. PILARNA I FIGUREN VISAR DEN BEDÖMDA
GRUNDVATTENSTRÖMNINGENS RIKTNING. OBSERVERA ATT FIGUREN INTE ÄR
SKALENLIG.

Transporttiden har tagits fram genom en vattenbalansberäkning och Darcys lag.
Vattenbalansberäkning:
𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄 2 ∗ 𝑏𝑏 𝑏 𝑏𝑏𝑒𝑒

Vattenbalansberäkningen beror av uttaget (Q), grundvattenmagasinets vattenförande
mäktighet (b) och det geologiska materialets effektiva porositet (ne). Metoden förutsätter
radiell strömning mot brunnen. I formeln beräknas den volym av grundvattenmagasinet
som innehåller den vattenvolym som tas ut under tiden t, exklusive påfyllning. Vid
beräkning enligt denna metod har det nuvarande uttaget 0,4 l/s använts. Den
vattenförande mäktigheten (b) har antagits vara 10 m och den effektiva porostiteten(ne)
för isälvsmaterial mellan 0,15 och 0,25. Då den effektiva porositeten är okänd har värdet
13
0,20 använts i beräkningarna .
Beräkningen ger, med ovan nämnda data, att för 100 dagars uppehållstid krävs en radie
på ca 20 m och för 365 dagars uppehållstid krävs en radie på ca 50 m.
13

Detta överensstämmer med det typvärde för en supraakvatisk rullstensås som
Vägverket rekommenderar i sin rapport 1998:64 Förorening av vattentäkt vid trafikolycka.
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Darcy’s lag (nettohastighet):
𝑣𝑣𝑛𝑛 =

𝐾𝐾 ∗ 𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒

Med Darcy’s lag beräknas konvektiv transporthastighet med hjälp av den hydrauliska
konduktiviteten (K), grundvattenytans naturliga lutning (i) och det geologiska materialets
effektiva porositet (ne). Då den hydrauliska konduktiviteten vid vattentäkten inte är känd
används den högsta konduktiviteten som påträffats vid tidigare undersökningar i området,
-4
2,6*10 m/s, då detta ger den lägsta transporthastigheten. Den effektiva porostiteten(ne)
för isälvsmaterial varierar mellan 0,15 och 0,25. Då den effektiva porositeten är okänd har
värdet 0,20 använts i beräkningarna.
Den naturliga grundvattenlutningen bedöms vara ca 1 % utifrån åsens regionala
14
topografi.
Transporthastigheten enligt Darcy’s lag blir då 1,5 m/d. För 100 dagars uppehållstid
motsvarar det en transportsträcka på 110 m och för 365 dagars uppehållstid en sträcka
av 410 m i grundvattnets strömningsriktning.
I vattenbalansberäkningen tas ingen hänsyn till att grundvattenytans naturliga lutning
påverkar transporthastigheten. Vid Rångedala är uttaget litet vilket innebär att
grundvattenytans lutning blir den dimensionerande parametern och inte uttaget.
Vattenskyddsområdets avgränsning utvärderas utifrån avstånden som fås vid beräkning
med Darcy’s lag.

7.4

Avgränsning av skyddszoner för Rångedala vattenskyddsområde

7.4.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av den fastighet på vilken uttagsbrunnen och vattenverket ligger.
Detta område är redan idag inhägnat.
7.4.2 Primär skyddszon
Utgångspunkten för utformning av den primära skyddszonen är att den naturliga
grundvattenströmningen är från väster och sydväst. För att uppnå en uppehållstid på 100
dygn bör utsträckningen av zonen vara ca 110 meter från vattentäktzonens gräns.

14

Detta överensstämmer med det typvärde för en supraakvatisk rullstensås som
Vägverket rekommenderar i sin rapport 1998:64 Förorening av vattentäkt vid trafikolycka.
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7.4.3 Sekundär skyddszon
Även den sekundära skyddszonen är utformad med utgångspunkt att den naturliga
grundvattenströmningen sker från väster och sydväst. För att uppnå en uppehållstid i
marken på ca 365 dygn bör utsträckningen av zonen vara mellan ca 410 meter.
7.4.4 Tertiär skyddszon
De primära och sekundära skyddszonerna bedöms utgöra tillräckligt skydd för
vattentäkten.

7.5

Genomförande samt motiv till gränsdragningar
Det nuvarande skyddsområdets utbredning har utvärderats och tidigare gränsdragningar
har legat till grund för detta.
Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek.
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi att
föreslaget skyddsområde utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) är
välmotiverat och inte orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen
bedömts nödvändiga att specificera ytterligare.

7.5.1 Strategi och generella motiv
1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens
tillrinningsområde.
2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet.
Syftet är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan
erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter
normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål
(dricksvattenframställning).
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än
att eliminera den med ytterligare beredning.
4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999).
Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås
med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken
avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig
barriärförmåga och skyddsåtgärder.
5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras
mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag
till vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör
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göras, och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan
uppnås. Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje
med lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet
bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra
avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de
restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
7.5.2 Platsspecifika motiv
Den nuvarande primära zonen sträcker sig mer än 110 m från vattentäktszonen i alla
riktningar förutom mot sydost där avståndet är ca 90 m.
Beräkning av vattenbalansberäkning ger att den primära skyddszonen bör sträcka sig
minst 50 m från vattentäktszonen. Då grundvattenströmningen till brunnen inte främst
sker från denna riktning och avståndet med marginal överskrider vad som krävs enligt
vattenbalansen kan det något kortare avståndet till den primära zonens gräns accepteras
i detta område.
Den nuvarande sekundära skyddszonen täcker i princip in det beräknade området med
ett avstånd på 410 m från vattentäktszonen. De gränsdragningar som tidigare gjorts
passar idag inte med markanvändning och fastighetsgränser och har därför justerats. Mot
bakgrund av detta samt de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av
riskbedömningen föreslås en förändring av sekundär skyddszon enligt figur 8 och bilaga
2.
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FIGUR 10. FÖRESLAGEN UTBREDNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR RÅNGEDALA
VATTENTÄKT. NUMRERING HÄNVISAR TILL MOTIVERING I TEXT. © LANTMÄTERIVERKET.
ÄRENDE NR MS2011/02599.

I följande punktlista redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt
numrering i figur 7.
S1

I detta område har den sekundära zonen minskats något. Den sekundära
skyddszonen går nu ca 400 m från vattentäkten och följer fastighetsgränser.

S2

Här har den sekundära zonen utökats så att hela fotbollsplanen innefattas.
Området där fotbollsplanen är anlagd var tidigare grustäkt vilket gör att det är
sårbart för förorening. Gränsen har dragits efter fastighetsgränser och gränser för
fotbollsplanerna.

S3

Gränsen till vattenskyddsområdet har justerats så att den följer befintliga
fastighetsgränser.
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S4

Gränsen till vattenskyddsområdet har justerats så att den följer befintliga
fastighetsgränser.
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8

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att
EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att
riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder
regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål.
Syftena med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är
att:

8.1

o

Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifterna syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller
risk för påverkan på Rångedala vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
renings-förfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är
såväl föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med
skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats
till dessa funktioner.

8.2

Skyddsföreskrifterna restriktionsnivå

8.2.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredställande skydd för vattentäkten föreslås skyddsföreskrifter
enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl ytsom grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv
är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och
bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god
kvalitet.
8.2.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga
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risker, men de ska även vara framåtsyftande och underlag för planering och är därför
styrmedel även för verksamheter som idag inte är aktuella.
8.2.3 Anpassning av skyddsföreskrifterna till riskbedömningen
Riskbedömningen har speciellt lyft fram potentiell spridning av bekämpningsmedel på
jordbruksmark i anslutning till vattentäkten, markarbeten samt olycka på väg 1818 som
förhöjda risker för vattentäkten. Därför bör vattenskyddsföreskrifterna anpassas till denna
bedömning, i den mån miljöbalken och de allmänna råden NFS 2003:16 inte hanterar
dessa risker på ett tillräckligt vis.
Eftersom skyddsföreskrifterna ska vara framåtsyftande regleras även verksamheter som
idag inte utgör en specifik risk för vattentäkten.

Sweco Environment AB
Vattenresurser, Göteborg

Helen Eklund

Linnea Ruderfelt

Nils Kellgren
Kvalitetsgranskare
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Skyddsföreskrifter
Bredared vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutat
om fastställande av vattenskyddsområde för Bredared.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Bredared
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Bredared träder ikraft från och med XXXX-XX-XX.
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.
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§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.
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§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

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

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.
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§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
e

Upplag av kalk är förbjudet.

--

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 är förbjuden.

annat spillvatten i marken är
förbjuden.
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§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

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



Under en längre



sammanhängande tid än en
vecka.


Under en längre sammanhängande tid
än en vecka.



Regelbundet återkommande parkering.

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
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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.
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§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 jord, berg är förbjuden.

etableras utan tillstånd av den 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.

§11 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.

§12 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.
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b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 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
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.
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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
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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:
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-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig
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BILAGA 2. KARTA ÖVER
BREDARED VATTENSKYDDSOMRÅDE
2014-11-04

Vattenskyddsområde

0 25 50

100 m

Primär zon
Vattentäktszon
Sekundär zon
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Bilaga 3

Riskanalys för Bredared vattentäkt
Borås stad

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor

Översiktlig riskanalys vid vattentäkten

Riskkällor

Spridning av kemiska bekämpningsmedel (jordbruk)
Olyckor på Segerhultsvägen
Olyckor med farligt gods på segerhultsvägen
Markarbeten
Utfyllning med orena massor
Enskilda avlopp
Avloppsreningsverk
Åverkan och avsiktlig skada på vattentäkten
Dagvatten från Segerhultsvägen
Spridning av naturgödsel
Hantering av diesel och andra petroleumdrivmedel
Spridning av handelsgödsel
Hemkemikalier
Dagvatten från grusvägar
Oljecisterner för uppvärmning
Parkering och uppställning av fordon
Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel
Övrig hantering av naturgödsel
Djurhållning
Energianläggningar i mark och berg
Mindre upplag av avfall
Fordonstvätt
Övrig hantering av handelsgödsel

Bredared vattenskyddsområde

2014-11-24

Riskklass

S-klass

K-klass

2

3

Riskklass 2

2

3

Riskklass 2

1

4

Riskklass 2

1

3

Riskklass 2

1

3

Riskklass 2

2

3

Riskklass 2

1
1

3

2

4
2

Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 1

2

2

Riskklass 1

2

2

Riskklass 1

2

2

Riskklass 1

1

2

Riskklass 1

1

2

Riskklass 1

1

2

Riskklass 1

2

1

Riskklass 1

2
2

1
1

Riskklass 1

2

1

Riskklass 1

2

1

Riskklass 1

1
1
2

2
1
1

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

Riskklass 1

Sweco Environment AB
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Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys dricksvattenförsörjning", SLV okt 2007

Riskanalys för Bredared vattentäkt
Borås stad

Bilaga 3

Kriterier för sannolikhetsklassning

Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Okänd eller kan inte uteslutas.

K1 - Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Har inträffat de senaste 5 åren eller kan ske inom 10-50 år.

K2 - Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Inträffar årligen eller har inträffat eller varit nära att inträffa eller kan ske inom 1-10 år.

K3 - Otjänligt vatten som berör många

S4 - Förekommer nu och då.

K4 - Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Riskmatris
Konsekvens
Sannolikhet

K1

K2

K3

K4

liten

medelstor

stor

mycket stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

S3 - stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

S2 - medelstor

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

S1 - liten

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2
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S4 - mycket stor

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:
Riskklass 1
Riskklass 2

Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (t.ex egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.
Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas.

Riskklass 3

Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga.

Riskklass 4

Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart.
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Bredared vattenskyddsområde

2014-11-24

Sweco Environment AB

Bilaga 4

Riskreducerande åtgärder

--X

ej aktuell åtgärd
lämplig åtgärd

Typer av riskreducerande åtgärder
Verksamhet, Riskkälla

Riskklass

Skyddsföreskrift

Beredskapsplan
(Exempel)

Detaljerad
riskanalys
(Exempel)

Bebyggelse

Riskklass 2

X

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X
X

Riskklass 1

X

Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X
X

Spridning av naturgödsel

Riskklass 1

X

Hantering av naturgödsel

Riskklass 1

X

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 2

X

Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 1

X

Spridning av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Hantering av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Enskilda avlopp
Oljecisterner
Fordonstvätt
Parkering och uppställning av fordon
Dagvatten från hårdgjorda ytor
Energianläggningar/värmepumpar i mark och
berg
Avloppsreningsverk
Transformatorstationer/transformatorer
Hemkemikalier
Jord- och skogsbruk

Djurhållning
Trafik och transporter
Dagvatten från vägar
Olyckor på väg
Olyckor med farligt gods på väg
Upplag och utfyllnad

Riktlinjer för planering

Tillsyn

Fysisk åtgärd

(Exempel)

(Exempel)

(Exempel)

Läge och utformning beaktas med hänsyn till Prioritering av tillsyn inom
vattenskyddet, t.ex. i samband med
primär skyddszon eller inom
tillståndsprövning.
VSO

Anläggningar ska uppfylla miljöbalkens
krav

Dagvattenpolicy

Dagvattendammar etc.

X

X

X

X

Egenkontrollprogram
Lämplig fövaring
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 2

X
X

Utfyllnad med orena massor

Riskklass 2

X

Mindre upplag av avfall

Riskklass 1

X

Riskklass 2

X

Riskklass 2

X

X
X
X

Dagvattenpolicy

Säker hantering av naturgödsel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.

Dagvattendammar etc.
Höjning av vägstandard
Höjning av vägstandard

Anvisade leder för farligt gods.
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

Säker hantering av naturgödsel.

Kontrollprogram
Kontrollprogram

Lakvattendamm

Sabotage

Avsiktlig eller oavsiktlig skadlig åverkan på
vattentäkten
Täkter och markarbeten
Markarbete

Bredared vattenskyddsområde

Vattentäktzon inhägnad och låst

X

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

2014-11-24
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2016-09-05

Dnr 2012/KS0378

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Lars-Olof Danielsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 189
Svar på motion av Maria
Lindgren (M) och
Kommunfullmäktige
Urban Svenkvist (M); att Sociala omsorgsnämnden ska
begära
Svar påutdrag
motionuravbelastningsregistret
Maria Lindgren (M) vid
ochnyanställning
Uroch
ban upphandlingsavtal
Svenkvist (M); att Sociala omsorgsnämnden ska Dnr
begära
utdrag
ur belastningsregistret
2016-08-18
2012/KS0378
023
vidKommunstyrelsen
nyanställning och vid upphandlingsavtal.
Från
Till Kommunfullmäktige

Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden alltid ska ha som rutin att begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt
lagen om valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och lag
(2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis. Det är frivilligt men man kan
väl räkna med att inte få ett sökt arbete, om man inte lämnar efterfrågat registerutdrag
till tänkt arbetsgivare. Regeringen tillsatte i maj 2013 en särskild utredare för att se
över frågan om registerutdrag i arbetslivet, dir 2013:56.
Utredaren presenterade ett förslag till nya regler för registerutdrag i arbetslivet i juni
2014, SOU 2014:48; Registerutdrag i arbetslivet. Utredningen konstaterar bl a att antalet registerutdrag till enskild ökade från drygt 40 000 till 220 000 från 2003 till 2013.
Utredningen drar slutsatsen att den stora ökningen beror på utdrag som begärs inför
anställning. Det konstateras också att ”det synes vara ovanligt att det förekommer
uppgifter om brott i de register som arbetstagare tar del av.”
Uppdraget för utredaren var, dels att kartlägga arbetsgivares kontroll av
belastningsregisterutdrag, dels att analysera vilka åtgärder som krävs för att
arbetsgivare inte utan uttryckligt författningsstöd begär att arbetssökande och
arbetstagare visar upp utdrag ur belastningsregistret om sig själva. Även om
utredningen skulle titta på frågor om den icke författningsreglerade registerkontrollen
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ingick det också ett moment om eventuellt behov av en utökning av den tvingande,
författningsreglerade registerkontrollen.
Av direktivet framgick att det skulle göras en avvägning mellan arbetsgivares
berättigade intresse av att få ta del av innehållet i belastningsregistret inför en
anställning och den arbetsökandes intresse av integritetsskydd. Utredaren kommer
fram till ett förslag där en begäran om registerutdrag utan uttryckligt författningsstöd
förbjuds. Förbudet kopplas med en skadeståndssanktion, som ska handläggas enligt
samma regler som för arbetstvister. I motiven till förslaget anges att registerkontroll i
allmänhet är ett trubbigt instrument i rekryteringsprocessen samt att utdragen har ett
förhållandevis begränsat värde som källa till relevant information. Den ökade
registerkontrollen har också lett till att många människor berörs av onödiga
kontrollåtgärder.
Vad gäller den andra delen, behovet av tvång om registerkontroll på ytterligare
områden, t ex hemtjänsten, kommer utredaren fram till att någon sådan utvidgning
inte behövs.
I förslaget föreslås en ikraftträdandetidpunkt till den 1 juli 2015 men någon
proposition har ännu inte lagts från regeringen, varför det är oklart när en eventuell
lag med förbud kan träda ikraft. Enligt informellt besked kan en proposition väntas i
höst med troligt ikraftträdande till den 1 januari 2017. Det kunde vara önskvärt att
avvakta besked i den frågan men intresset av att besvara motioner väger över. Aktuell
motion är dessutom av äldre datum redan.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal
arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga
arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, enligt utredaren, är ett
trubbigt instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa
rutiner som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet
snart kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör
därför inte införas.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår motionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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MOTION

Kommunfullmäktige
2012-05-10

Av
H

Motion gällande att Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala omsorgsnämnden
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal.
Alla barn som går i skolan eller omfattas av pedagogisk vård och omsorg tryggas genom 2
kap 31 § Skollagen att huvudmannen (exempelvis Borås Stad eller annan leverantör) är
skyldig att se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret. Om
huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas
ansökan.
Att vara förståndshandikappad innebär oftast att man aldrig helt mognar till självständigt
fungerande vuxen. Man får tillbringa sitt liv i beroendesituation till någon annan. Graden av
handikapp är väldigt varierande och diagnoserna varierar. En del personer kan inte alls tala,
äta eller klä sig själva. Det som dock är gemensamt för alla är att makten inte är i ens egna
händer. Man har ofta en god man som råder över eller kan påverka den enskildes ekonomi och
liv. Personal som är anställd på gruppbostaden eller på institutionen där den enskilde vårdas
har makten över den enskildes boende och fritid.
Enligt 11 § 1 st p 5 förordningen om belastningsregister (1999:1134) har arbetsgivare rätt att
begära utdrag ur belastningsregistret för anställningar eller uppdrag inom psykiatrisk
sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård vid missbruk
eller av dem man anlitar som uppdragsgivare.
I BT har man under de sista tre åren kunnat ta del av att sexuella övergrepp har drabbat
förståndshandikappade som har vårdats av Borås Stad.
Trots förordning om utdrag i belastningsregister och de traumatiska händelser som inträffat
hittills har Sociala omsorgsnämnden i dagsläget inte någon rutin att alltid begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal enligt LOV.
Det är viktigt att tillförsäkra vård- och omsorgstagarna i Borås Stad en god vård och omsorg i
möjligaste mån.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Sociala omsorgsnämnden hädanefter ska ha som rutin att alltid begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.

Maria Lindgren (M)
Urban Svenkvist (M)
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2016-09-05

Dnr 2012/KS0379

vd: Sekretariatet
Handläggare: Lars-Olof Danielsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 190
Svar på motionKommunfullmäktige
av Maria Lindgren (M) och
Urban Svenkvist (M); att begära utdrag ur belastningsSvar på motion
av Maria Lindgren
och Urregistret
vid nyanställning
och vid(M)
upphandlingsavtal
banhemtjänst
Svenkvistsamt
(M); att
Stadsdelsnämnderna
av
äldreomsorg
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid
2016-08-18
Dnr 2012/KS0379 023
nyanställning och vid upphandlingsavtal av
Från Kommunstyrelsen
hemtjänst
samt äldreomsorg
Till
Kommunfullmäktige
Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadsdelsnämnderna ska ha som rutin att alltid begära utdrag
ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt lagen om
valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och lag
(2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens
regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis. Det är frivilligt men man kan
väl räkna med att inte få ett sökt arbete, om man inte lämnar efterfrågat registerutdrag
till tänkt arbetsgivare. Regeringen tillsatte i maj 2013 en särskild utredare för att se
över frågan om registerutdrag i arbetslivet, dir 2013:56.
Utredaren presenterade ett förslag till nya regler för registerutdrag i arbetslivet i juni
2014, SOU 2014:48; Registerutdrag i arbetslivet. Utredningen konstaterar bl a att antalet registerutdrag till enskild ökade från drygt 40 000 till 220 000 från 2003 till 2013.
Utredningen drar slutsatsen att den stora ökningen beror på utdrag som begärs inför
anställning. Det konstateras också att ”det synes vara ovanligt att det förekommer
uppgifter om brott i de register som arbetstagare tar del av.”
Uppdraget för utredaren var, dels att kartlägga arbetsgivares kontroll av
belastningsregisterutdrag, dels att analysera vilka åtgärder som krävs för att
arbetsgivare inte utan uttryckligt författningsstöd begär att arbetssökande och
arbetstagare visar upp utdrag ur belastningsregistret om sig själva. Även om
utredningen skulle titta på frågor om den icke författningsreglerade registerkontrollen
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ingick det också ett moment om eventuellt behov av en utökning av den tvingande,
författningsreglerade registerkontrollen.
Av direktivet framgick att det skulle göras en avvägning mellan arbetsgivares
berättigade intresse av att få ta del av innehållet i belastningsregistret inför en
anställning och den arbetsökandes intresse av integritetsskydd. Utredaren kommer
fram till ett förslag där en begäran om registerutdrag utan uttryckligt författningsstöd
förbjuds. Förbudet kopplas med en skadeståndssanktion, som ska handläggas enligt
samma regler som för arbetstvister. I motiven till förslaget anges att registerkontroll i
allmänhet är ett trubbigt instrument i rekryteringsprocessen samt att utdragen har ett
förhållandevis begränsat värde som källa till relevant information. Den ökade
registerkontrollen har också lett till att många människor berörs av onödiga
kontrollåtgärder.
Vad gäller den andra delen, behovet av tvång om registerkontroll på ytterligare
områden, t ex hemtjänsten, kommer utredaren fram till att någon sådan utvidgning
inte behövs.
I förslaget föreslås en ikraftträdandetidpunkt till den 1 juli 2015 men någon
proposition har ännu inte lagts från regeringen, varför det är oklart när en eventuell
lag med förbud kan träda ikraft. Enligt informellt besked kan en proposition väntas i
höst med troligt ikraftträdande till den 1 januari 2017. Det kunde vara önskvärt att
avvakta besked i den frågan men intresset av att besvara motioner väger över. Aktuell
motion är dessutom av äldre datum redan.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal
arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga
arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, enligt utredaren, är ett
trubbigt instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa
rutiner som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet
snart kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör
därför inte införas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
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MOTION

Kommunfullmäktige
2012-05-10

Motion gällande att Kommunfullmäktige ska besluta att Stadsdelsnämnderna ska
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av
hemtjänst samt äldreomsorg.
Hur är det att vara gammal eller sjuk, att se, höra eller gå dåligt och vara beroende av att
personal kommer till det egna hemmet? Kan man lita på att inget stjäls? Är det okej att låta
någon som dömts för stöld hos grannen arbeta i ens egna hem?
Den 23 mars 2012 kunde vi läsa i Borås Tidning att stölder inom äldreomsorgen är ett stort
problem. Äldre omsorgstagare har drabbats av stölder i sitt eget hem och när man har vårdats
på institution. Det som stjäls är pengar och det som går att omsätta i pengar.
Enhetschefer och andra har försökt att styra upp situationen så gott de har kunnat genom att
använda kort och be damfrisörer samt fotvårdsspecialister att fakturera så mycket som
möjligt. Trots att man låst in de äldres pengar tillsammans med mediciner försvann pengarna.
Detta har fått till följd att enhetscheferna nu ensamma har hand om de äldres pengar, vilket
försvårar möjligheten till spontana glassköp etc.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Stadelsnämderna hädanefter ska ha som rutin att alltid begära utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.

Maria Lindgren (M)
Urban Svenkvist (M)
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Dnr 2015/KS0174

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Nr 191
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Annette
Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Svar på
motion av Annette
Carlson
(M), MorFalco
Güldenpfennig
(KD): Betyg
i årskurs
4 - Borås bör
gan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson
delta
i försöksverksamheten!
(C) och Falco Güldenpfennig (KD): Betyg i
2016-08-11
Dnr 2015/KS0174
årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamFrån Kommunstyrelsen
heten!
Till
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för att de
skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 tillåts
göra det.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Det finns en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen om att införa en begränsad och frivillig försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Försöket ska maximalt
omfatta 100 skolor i Sverige och högst en fjärdedel av skolorna från respektive skolhuvudman kan delta. Försöksverksamheten ska pågå mellan 2017 och 2021. I motionen föreslås att de skolor som önskar delta i försöket ska tillåtas göra det.
En promemeoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I
promemorian föreslås att det i skollagen (2010:800) införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en försöksverk-samhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Det föreslås
också en förordning i vilken försöksverksamheten regleras.
Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten framgår av promemorian. Där
anges bland annat att ”En huvudman får bara delta i försöksverksamheten med skolenheter, vars
ledning och lärare genom beslut av rektor och lärarnas arbetstagarorganisationer vid skolenheten har
uttryckt att de vill delta. Därutöver ska eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare
ha haft möjlighet att yttra sig”.
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Kommunstyrelsens övervägande

Samtliga remissinstanser har ställt sig avvisande till att delta i försöksverksamheten.
Nämnderna hänvisar i sina remissvar till att det inte finns stöd i forskningen för att
betyg i tidigare årskurser ökar måluppfyllelsen. Deltagande i försöksverksamheten
medför också en ökad arbetsbelastning för rektorer och lärare. Kommunstyrelsen
anser att Borås Stads skolor ska avstå från att delta i försöksverksamheten och istället
prioritera att fortsätta det utvecklingsarbete som redan pågår.
Om det visar sig att det finns intresse för deltagande från någon eller några skolor får
frågan prövas i särskild ordning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Anna Svalander (L) till förmån för Annette Carlsons yrkande, se bilaga.
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för Patric Silfverklingas yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Betyg i årskurs 4 - Borås bör
delta i försöksverksamheten!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Anna Svalander

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Betyg i årskurs 4 - Borås bör
delta i försöksverksamheten!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för att de
skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 tillåts göra
det.
Ärendet
Det finns en uppgörelse mellan Allianspartierna och regeringen om att införa en begränsad
och frivillig försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Försöket ska maximalt omfatta 100
skolor i Sverige och högst en fjärdedel av skolorna från respektive skolhuvudman kan delta.
Försöksverksamheten ska pågå mellan 2017 och 2021. I motionen föreslås att de skolor som
önskar delta i försöket ska tillåtas göra det.
En promemeoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I
promemorian föreslås att det i skollagen (2010:800) införs ett bemyndigande för regeringen
att besluta om en försöksverk-samhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan,
grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Det föreslås också en
förordning i vilken försöksverksamheten regleras.
Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten framgår av promemorian. Där anges
bland annat att ”En huvudman får bara delta i försöksverksamheten med skolenheter, vars
ledning och lärare genom beslut av rektor och lärarnas arbetstagarorganisationer vid
skolenheten har uttryckt att de vill delta. Därutöver ska eleverna vid berörda skolenheter och
deras vårdnadshavare ha haft möjlighet att yttra sig”.
Kommunstyrelsens övervägande
Utifrån den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Allianspartierna om
möjligheterna att delta i en frivillig försöksverksamhet är det Kommunstyrelsens mening att
den eller de skolor i Borås som önskar delta i försöken med betyg från årskurs fyra ska tillåtas
göra det.
Kommunstyrelsen ser flera fördelar med om någon eller några skolor i Borås ansluter sig till
försöksverksamheten. Vi får lokala exempel i Borås att förhålla oss till och kan utifrån vad
utvärderingen ger vid handen fortsätta utveckla skolan i Borås. Vi kan lokalt bedöma för- och
nackdelar, föräldrars uppfattning, elevers uppfattning och lärarnas uppfattning. Det skulle
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stärka skolutvecklingen i Borås Stad om någon skola var intresserad av att ingå i
försöksverksamheten.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

B 2230

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016





































B 2231

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare:
Eva Andreasson
kommunfullmäktiges handlingar

| 20 oktober 2016

Motion: Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i
försöksverksamheten!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Alliansen och regeringen har beslutat att införa en begränsad och frivillig
försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Försöksverksamheten kan tidigast starta
2017 och pågå fram till 2020.
Forskningen ger inte något stöd för att tidigare betyg leder till bättre kunskapsresultat.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg i tidigare åldrar ökar måluppfyllelsen i
skolan.
Rektorerna i Stadsdelsförvaltningen Norr är inte intresserade av att delta i
försöksverksamheten.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg påverkar yngre elever att bli mer
motiverade i sitt lärande och därför prestera bättre. Resultat i forskning visar att
lågpresterande elever får sämre betyg i en årskurs om de fått betyg i årskurs innan,
jämfört med lågpresterande elever som inte fått betyg. Elever ur alla socialgrupper
påverkas på liknande sätt av att få eller inte få betyg. Det framgår också att skillnader
mellan olika grupper av elever ökar när betyg ges. Summativa bedömningar som betyg
har en differentierande effekt. Lågpresterande och resurssvaga elever presterar sämre
om de blivit betygssatta, jämfört med högpresterande och resursstarka elever.
Med anledning av resultat i forskning anser Stadsdelsförvaltningen Väster att
motionen ska avstyrkas. Det är andra insatser som har betydelse för elevers ökade
måluppfyllelse.
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Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avslår motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Östers bedömning är att lärarna ska få möjlighet att fokusera på,
och ges tidsmässiga förutsättningar för, planering och genomförande av undervisningen. I arbetet med handlingsplanen Lust att lära - Möjlighet att lyckas, har frågan
om lärarnas arbetsbelastning behandlats. Borås Stad har i det arbetet dragit slutsatsen
att lärarna behöver tid för undervisning i stället för mer dokumentation. Likaså rektorerna behöver tid att skapa förutsättningar för att ge det stöd som eleverna behöver.
För övrigt har olika universitet, skolinspektionen, skolverket samt lärarfacken avslagit
förslaget. Enligt vetenskapsrådets granskning finns det inget stöd i forskningen för att
betyg i tidigare årskurser generellt ger bättre skolresultat. Tvärtom har det negativ
effekt på de lågpresterande eleverna. Mot denna bakgrund avslår Stadsdelsnämnden
Öster motionen.
Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd har på stormötet den 25 mars 2015 tagit upp motionen
”Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!”. Majoriteten av ledamöterna närvarande på stormötet ställer sig inte bakom förslaget.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Borås Stads Ungdomsråd har på stormötet den 25 mars 2015 tagit upp motionen
”Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!”. Majoriteten av ledamöterna närvarande på stormötet ställer sig inte bakom förslaget. Ledamöterna ser svårigheter med att genomföra förslaget och att effekterna för elever i årskurs 4 blir negativa. Några positiva aspekter lyfts också i diskussionen, exempelvis att vana att få
betyg sker tidigare.
Ungdomsrådet kan inte nog påpeka hur viktigt elevers inflytande är i denna fråga.
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Dnr 2015/KS0318

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Nr 192
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C):
Modernisera upptagningsområdena för skolan
Svar på motion
av Kerstin Hermansson (C):
2016-08-18
Dnr 2015/KS0318
Modernisera upptagningsområdena för skoFrån Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
lan!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola, att snarast utreda och anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Stadsdelsnämndens Norr remissvar
redovisas i sin helhet.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar beskrivit Borås Stads tillämpning av
Skollagens bestämmelser om elevers placering vid skolenhet, och därtill hörande rätt
till skolskjuts. Nämnden redogör även för Kommunfullmäktiges beslut om utökad
rätt till skolskjuts
Av nämndens svar framgår det att det görs en löpande indelning i upptagningsområden och att den anpassas efter elevutvecklingen i respektive område.
Nämnden anger att Borås Stads skolskjutsregler är mer frikostiga än vad lagen
kräver. Även elever som valt annan skola än den där kommunen skulle placerat
eleven, kan få skolskjuts om den kan utföras av ordinarie linjetrafik.
Trots att reglerna i Borås Stad är mer frikostiga än vad lagen kräver uppstår betydande olägenheter i vissa områden, olägenheter som inte kan lösas inom ramen för
nuvarande upptagningsområden och regelverk.
För att förbättra servicen till kommuninvånarna och skapa en ordning som underlättar för invånarna i allmänhet men särskilt för invånarna på landsbygden och i närheten av andra kommuners skolenheter bedöms att åtgärder krävs. Förändrade upp-
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tagningsområden, i samverkan med angränsade kommuner, och ökad samordning
av skolskjutsfrågor är nödvändigt. Kommunstyrelsens samlade bedömning är att
föreslå att motionen bifalles.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
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Motion: Modernisera upptagningsområdena
för skolan!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen ”Modernisera upptagningsområdena för
skolan!”.
Nämndens yttrande i sin helhet

Sedan 1992 råder i Sverige ett fritt skolval för vårdnadshavarna. Begreppet ”anvisad
skola” och ”upptagningsområde” har inte funnits med i skollagstiftningen sedan dess
och begreppen har delvis kommit att spela ut sin roll.
I Skollag (2010:800) 10 kap 30§ behandlas placering vid skolenhet. Det framgår att en
elev ska placeras där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om det kan ske
utan att annan elevs berättigande krav på att få gå på en skolenhet nära hemmet,
åsidosätts. I praktiken innebär detta ett fritt skolval i Borås Stad. Det finns ett par
undantag då några få grundskolor är fyllda till sin maximala kapacitet. Då har
områdeschefer tvingats säga nej och placera eleven på annan enhet än den önskade i
enlighet med den av stadsdelarna upprättade delegationsordningen.
I praktiken görs dock löpande en indelning i upptagningsområden. När
vårdnadshavare skall göra sitt första val av skola åt barnen skickar stadsdelarna ut
information om det fria skolvalet. Där informeras också om vilken skola kommunen
avser placera eleven, om inget annat val görs. Denna indelning är dynamisk och
anpassas löpande efter elevutvecklingen. Så har t.ex de senaste två åren
Asklandaskolans geografiska upptagningsområde varit tvungen att justeras då fler än
vad som är möjligt valt skolan.
I nuvarande skollag talas det i sammanhanget kring skolskjutsar i 10 kap 32§. Där
framgår att eleverna har rätt till skolskjuts vid behov, men endast till den skolenhet
kommunen valt att placera dem. Dock skall skolskjuts ordnas i andra fall om det kan
ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Detta innebär att om en elev
som redan har skolskjuts, kan åka till en annan skola till samma kostnad, så ska den få
det.
I Borås är skolskjutsreglerna mer frikostiga än vad lagen kräver. I augusti 2011 beslutade Kommunfullmäktige att:
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”Även den elev som väljer annan skola än där kommunen skulle placerat eleven, kan få
skolskjuts om skolskjutsen kan utföras av den ordinarie linjetrafiken. Detta gäller även
elev i fristående skola och elev i annan kommuns skola med stöd av bestämmelserna i 10
kap 25-27 §§ skollagen.
Barn i förskoleklass har samma rätt till skolskjuts som enligt ovan gäller elever i
grundskolan och grundsärskolan.”

Detta innebär en betydligt större valfrihet för vårdnadshavare som nu kan få
skolskjuts med linjetrafik till vilken annan skola som helst. Denna reform har lett till
en mycket kraftig kostnadsökning och i en skolekonomiutredning som SDN Norr
tagit fram, beräknas merkostnaden till 15 mnkr, vilket har drabbat
undervisningsresurserna negativt.
Borås Stads regler medger dock inte att elever som måste åka upphandlad skolskjuts,
vare sig denna sker med buss eller taxi, får göra detta till valfri skola. Anledningen är
ekonomisk. En sådan rätt skulle medföra ytterligare mycket stora kostnader.
Upphandlad buss och taxi är betydligt dyrare än linjetrafik.
Konsekvensen är att en del vårdnadshavare med dålig tillgång till linjetrafik uppfattar
att möjligheten till att fritt välja skola, är mindre än för andra som bor närmare
linjetrafiknätet.
Varje områdeschef ansvarar för att på bästa sätt organisera skjutsar och
skolorganisation för att tillgodose alla elevers rätt till skolgång på bästa sätt, och till en
kostnad som lämnar mesta möjliga över till undervisning. För att klara det behövs
stor frihet att göra det utan en statisk indelning i upptagningsområden eller att det
skapas ytterligare rätt till upphandlad skolskjuts, vilket skulle ta än mer resurser i
anspråk.
Stadsdelsnämnden Norr menar att dagens regelverk redan är mycket frikostigt både
vad gäller fritt skolval och rätten till skolskjuts och ser därför ingen anledning att
ytterligare utreda frågan. Stadsdelsnämnden Norr avslår därför motionen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Med tanke på de förändringar som har skett med nya bostadsområden, ändrade
kommunikationer, vägar och andra planändringar finns det anledning, som föreslås i
motionen, att se över skolornas upptagningsområden. Det är angeläget att den
översynen tar ett samlat grepp och ser till helheten för Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen ”Modernisera upptagningsområdena för
skolan”.
Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster gör bedömningen att nuvarande upptagningsområden ger
förutsättningar för att bo utanför stadskärnan och utanför våra större centralorter. I
enlighet med skollagen gäller det fria skolvalet vilket medför att närhetsprincipen inte
gäller enligt generell praxis. Det är dock önskvärt att elever väljer att gå i skola i sin
närhet.
Att utreda upptagningsområdena till att gälla inom Borås Stad med angränsande
kommuner är ett beslut som påverkar befintliga överenskommelser och avtal mellan
kommunerna och dess budget för köp och sälj. Vidare pågår en centralisering av
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hanteringen av skolskjutsärenden i Borås Stad som ska leda till enhetligare hantering
och tydligare regelverk i dessa frågor.
Med hänvisning till det fria skolvalet är det onödigt att avsätta resurser till att utreda
och anpassa upptagningsområdena för skolan. Stadsdelsnämnden Öster avstyrker
därför motionen.
Ungdomsrådet

Ej svar.
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Dnr 2014/KS0456

vd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Nr 193
Svar på motion av Falco
Güldenpfennig (KD):
Kommunfullmäktige
Inför elevhälsogaranti i Borås
Svar på motion
av624Falco Güldenpfennig (KD):
Dnr 2014/KS0456
Inför
elevhälsogaranti i Borås
Från
Kommunstyrelsen
2016-08-18

Till Kommunfullmäktige

Falco Güldenpfennig (KD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag att utreda hur
en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet. Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Kommunstyrelsen behandlade motionen vid sitt sammanträde 2016-05-02 och beslutade att återremittera ärendet till Stadsdelsnämnden Norr för komplettering. Nämnden har lämnat komplettring enligt bilaga.
Kommunstyrelsen anser att elevhälsan har en viktig roll i att stödja elevernas utveckling mot målen. I Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning Elevhälsans roll enligt
Skollagen framgår det att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Skollagen anger t ex att eleverna ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt att elever i grundskolan vid behov får anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser
Stadsdelsförvaltningarna har tagit fram en elevhälsoplan, som fastställts av stadsdelsnämnderna. I planen anges att elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag, samt att
elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser ingår. Syftet med en gemensam elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska bedrivas likvärdigt i hela kommunen.
I motionen anges det att ” Den psykiska hälsan bland ungdomar har försämrats under
de senaste åren” och att ”Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll och ska
fungera som elevers första linje till hälsovård”
När det gäller elever med psykisk ohälsa framgår det av Västra Götalandsregionens
riktlinjer att det är primärvården som är första linjens barnpsykiatri, vilket innebär att
elevhälsan ska hänvisa dit i de fallen.
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Stadsdelsnämnden Norr har i sin komplettering redogjort för elevhälsans uppdrag i
relation till Västra Götalandsregionens uppdrag. Bland annat redogörs för riktlinjen
Ett utvecklat samarbete - Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar
med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder, där det framgår att primärvården
är första linjens barnpsykiatri.
Västra Götalandsregionen har dessutom särskilt informerat sina samarbetspartners
inom elevhälsa och socialtjänst om att de, från och med den 1 januari 2014 avser att
följa riktlinjen. (Bilaga)
Nämnden redovisar även Borås Stads riktlinjer för dimensionering av elevhälsan samt
i vilken utsträckning förvaltningarna uppfyller dem. Vid en kartläggning i maj 2016
fanns det ett antal vakanser inom elevhälsan.
Stadsdelsnämnden Norr anger att samtliga berörda förvaltningar svarat, att elever som
är i akut behov kan få träffa skolpsykolog, skolsköterska eller kurator inom ett dygn
under skolåret, givet att man lyckas tillsätta sina vakanser.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen anser att Skollagen och övriga riktlinjer som finns, tydligt anger
elevhälsans roll och uppdrag. Av Stadsdelsnämndens Norr redovisning framgår det
också att elevhälsan lever upp till Skollagens krav och i hög grad även till Borås Stads
riktlinjer. Det är också tydligt och klart att det är primärvården som är ”första linjens
barnpsykiatri”.
Kommunstyrelsen konstaterar att intentionerna i motionen uppfylls enligt vad Skollagen och Borås Stads egna riktlinjer anger, men ser samtidigt några orosmoln som vi
vill skicka med. Dels gäller det vakanser inom elevhälsa som vi anser att den nya
Grundskolenämnden bör se över och försöker tillsätta snarast. Elevhälsa är en viktig
del i skolomsorgen och vi vill därför att den ständigt följs upp och finnas med i
nämndens dagliga arbete för en bättre skolmiljö.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge nya Grundskolenämnden i uppdrag att se över elevhälsogarantin i enlighet med denna skrivelse.
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

B 2241

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016









































• 










B 2242

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Bilaga

Information till våra samarbetspartners inom t ex elevhälsa, socialtjänst m fl:
Från och med den 1 januari 2014 avser Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
Södra Älvsborgs Sjukhus, att följa riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjen för
verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och
funktionshinder”
I enlighet med denna riktlinje är primärvården ”första linjens barnpsykiatri” och de
barn, ungdomar och deras familjer som ni tycker behöver en barnpsykiatrisk kontakt
ska därför hänvisas till primärvården för rådgivning, bedömning, eventuell utredning
och en första behandlingsinsats.
Detta innefattar också arbetet enligt Västbus riktlinjer. I de fall barnet/ungdomen är
aktuell på BUP skickas inbjudan till respektive behandlare. I annat fall till den
vårdcentral familjen önskar.
Undantaget från ovanstående är om det inom ramen för elevhälsan gjorts en
basutredning som omfattar både en psykologisk-, pedagogisk- och medicinsk
utredningsdel. Den medicinska utredningen kan vara gjord antingen av skolläkare
eller inom primärvården och ska följa anvisningen i ovan nämnda riktlinje. Under
dessa förutsättningar kan elevhälsan remittera direkt till BUP. Kontaktuppgifter: se
nedan.
Riktlinjen omfattar också en konsultationsmodell. Respektive öppenvårdsmottagning
på BUP kommer därför att bjuda in primärvården till två konsultationstillfällen/termin.
Från årsskiftet erbjuder vi även primärvården möjlighet till telefonkonsultationer.
Den konsultationsmodell som sedan tidigare finns mellan BUP och elevhälsoteamen
kommer givetvis att fortsätta.
Behövs akut kontakt når man vår akutmottagning på telefon 033 – 616 16 70.
Kontaktuppgifter:

Centrala remissteamet
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Ewa Hedström
Verksamhetschef
Tfn: 033 – 616 16 90 alt 0768 – 09 17 70
E-post: ewa.hedstrom@vgregion.se
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Svar på återremiss: Motion Inför en
elevhälsogaranti i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0456

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen och översänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”Inför
en elevhälsogaranti i Borås”. Nämnden menar att det är angeläget att elever
med psykisk och/eller fysisk ohälsa får stöd. Införandet av en
elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med Västra
Götalandsregionens riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna
hänvisade till landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnden Norr vill däremot framhålla att elevhälsan i Borås Stad
med två undantag uppfyller den dimensionering som fastställdes i Borås
Stads Budget 2009. Kommundelarna gavs då i uppdrag att tillse att
elevhälsan uppfyller basnivån enligt villkor i avtal med Västra
Götalandsregionen. Samtliga Stadsdelsnämnder och även
Utbildningsnämnden kan idag garantera att elever som behöver komma i
kontakt med elevhälsan inom ett dygn får det under skolåret och på
verksamhetstid. Se detaljerad redogörelse nedan.

Nämndens yttrande i sin helhet

Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Borås Stad som ger
elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att
möta behovet.
Enligt Skollagen 2 kap 25 § ska elevhälsa omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Grundskolans elever ska erbjudas minst
tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.
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Elever i grundskolan får vid behov anlita elevhälsan för enkla
sjukvårdsinsatser, Skollagen 2 kap. 27§.
Skolverket och Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för elevhälsans
uppdrag, vilket innebär:
Elevhälsans personal ska generellt rikta arbetet till att
• Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
• Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.
I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att
• Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningen mål
• Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
• Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
• Bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov
av särskilt stöd.
Elevhälsan i alla skolformer i Borås Stad följer Skollagen. De riktlinjer
gällande dimensionering som är beslutade i Budget 2009 för
kommundelarna i Borås Stad gäller och följs av elevhälsan inom
grundskolan.
Elevhälsans uppgift är hälsofrämjande och förebyggande i arbetet med att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. På den individuella nivån
har elevhälsan ett ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs
lärande och utveckling. Elevhälsans stödjande insatser innefattar bl.a. det
arbete som sker vid särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Elevhälsan ger även stöd vid kris- och konflikthantering på skolorna.
Vid behov omfördelar elevhälsopersonalen sina personella resurser mellan
skolorna inom stadsdelsförvaltningarna. Elevhälsans insatser riktas främst
till att stödja pedagogernas insatser för eleverna.

B 2245

O
K

Kommungemensam förskola och skola
kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

Södra Älvsborgs sjukhus avser att följa riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete–
Riktlinjen för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk
ohälsa, störning och funktionshinder”. Enligt denna riktlinje är
primärvården ”första linjens barnpsykiatri” och de barn och ungdomar som
behöver en barnpsykiatrisk kontakt hänvisas till primärvården för
rådgivning, bedömning, eventuell utredning och en första behandlingsinsats.
Det är angeläget att elever med psykisk och/eller fysisk ohälsa får stöd.
Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med
Västra Götalandsregionen riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna
hänvisade till landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen.
Beslutet i Budget 2009 baserade sig på ett förslag från de dåvarande
verksamhetscheferna i kommundelarna. Förslaget redovisas i tabell 1.
Förslag till grundbemanning,
antal elever per årsarbetare
Psykolog
Kurator

Skolsköterska

Tabell 1

Intervall
1150 - 1250
750 - 850

500 - 600

En kartläggning gjordes i maj 2016 för att ta reda på i vilken utsträckning
förvaltningarna idag uppfyller detta. Resultatet redovisas i tabell 2. Notera
att specialpedagoger inte omfattades av beslutet i Budget 2009.
Utbildningsförvaltningen omfattades inte av beslutet 2009 avseende
dimensionering. Förvaltningen uppger att elevhälsan är väl utbyggd och väl
fungerande och anpassas kontinuerligt efter föreliggande behov.
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Skolpsykolog
Skolsköterska
Kurator
Specialpedagog
Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per
tjänst
tjänst
tillsatt
tillsatt
tjänst
tillsatt
tjänst
tillsatt
tjänst
tjänst
tjänst
tjänst
Norr
1778
3379
520
520
878
878
384
442
Öster
1225
3676
393
440
368
430
283
408
Väster
1088
1451
484
495
622
791
311
341
Snitt SD
1282
2282
459
482
547
637
319
388
UBF
2143
2143
476
476
557
557
564
564
Tabell 2

Tabellen redovisar dels hur många elever det finns per tjänst i varje
förvaltning, dels hur många elever det finns per tillsatt tjänst. Skillnader
beror på att det finns ett antal vakanser som redovisas i tabell 3 nedan.
Av tabellen framgår att Stadsdel Norr inte med budgeterad grundbemanning
inom skolpsykologverksamheten uppfyller den beslutade dimensioneringen
för skolpsykologer och inte heller för kuratorer, även om avvikelsen där är
marginell.
I övrigt uppfylls dimensioneringen med god marginal. Det framgår också att
det är inom skolpsykologverksamheten i grundskolan finns bekymmer med
vakanser, vilket också framgår av tabell 3 nedan.
På frågan om huruvida elever som är i akut behov kan få träffa en
skolpsykolog, skolsköterska eller kurator inom ett dygn under skolåret och
på verksamhetstid, svarar samtliga förvaltningar att detta går, givet att man
lyckas tillsätta sina vakanser. I dagsläget är det tveksamt om Öster och Norr
kan garantera tillgång till skolpsykolog inom ett dygn i alla tänkbara
situationer.
Elever bedöms inte någonsin akut behöva träffa en specialpedagog inom ett
dygn varför frågan inte ställts.
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Bemanningen inom elevhälsan ser ut som följer i tabell 3.

Norr
Öster
Väster
Sum SD
UBF
Sum tot
Tabell 3

Skolpsykolog
Tjänster Vakanser
1,9
0,9
3
2
4
1
8,9
3,9
2
0
10,9
3,9

Skolsköterska
Tjänster Vakanser
6,5
0
9,35
1
9
0,2
24,85
1,2
9
0
33,85
1,2

Kurator
Tjänster Vakanser
3,85
0
10
1,45
7
1,5
20,85
2,95
7,7
0
28,55
2,95

Specialpedagog
Tjänster Vakanser
8,8
1,15
13
4
14
1,25
35,8
6,4
7,6
0
43,4
6,4

Av tabellen framgår att Utbildningsförvaltningen inte har några vakanser.
Andelsmässigt är det största bekymret rekrytering av skolpsykologer men
det finns också en märkbar brist på specialpedagoger. För att leva upp till
den i Budget 2009 fastställda nivån, bör Norr budgetera för ytterligare 0,8
årsarbetare skolpsykolog och dessutom ytterligare 0,15 kurator.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att det givet att vakanser tillsätts, går att garantera elever i
akut behov att träffa personal ur elevhälsan inom ett dygn inom befintliga
ekonomiska ramar.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet berör elever som är i behov av stöd från elevhälsan. När det gäller
elever som är i behov av hälsovård och barnpsykiatrisk kontakt inom ett
dygn så är de hänvisade till primärvården.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.
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Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-06-20.
Samverkan vid Kommungemensam Lokal Samverkansgrupp, LSG förskola
och skola, 2015-05-27.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

Reservation

Allianspartierna reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av motionen.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Avd:
Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Dnr 2014/KS0456

Motion av Falco Güldenpfenning(KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande
Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa i alla skolformer förutom vuxenutbildningen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska,
psykolog och kurator samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska
stödjas.
Mot beaktande av den i motionen beskrivna situationen om bristfällig elevhälsa, som
dock inte kännetecknar Utbildningsnämndens verksamheter där elevhälsan är väl utbyggd och väl fungerande, tillstyrker nämnden förslaget att Stadsdelsnämnd Norr
uppdras att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden menar att det är angeläget att elever med psykisk och/eller fysisk ohälsa får
stöd. Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med
Västra Götalandsregionens riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna hänvisade till
landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker därför motionen
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämnden yttrande i sammanfattning
Enligt Skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Även om åtgärdande insatser ingår i elevhälsans arbete,
anger Skollagen att elevhälsans roll främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.

POSTADRESS

501 80 Borås
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Elevhälsan är också ett stöd för rektor och arbetslag och ska vid behov göra en
allsidig elevutredning, innefattande pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala
aspekter, som är inriktad på att ge underlag för åtgärder för elevens skolsvårigheter.
Enligt utarbetade riktlinjer i Västra Götalandsregionen är Primärvården ”första linjens
barnpsykiatri”. Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionens intentioner är
därmed inte förenligt med utarbetade riktlinjer i Västra Götalandsregionen.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att en elevhälsogaranti ska införas i Borås stad. Elevhälsogarantin
ska ge elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning för att
möta elevens behov.
Enligt 2 kap 25 § skollagen (2010:800) ska elevhälsan främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål,
bedriva ett hälsofrämjande arbete som gynnar alla elevers utveckling och lärande,
samt arbeta förebyggande och aktivt bidra till att motverka ohälsa när risk för ohälsa
finns.
Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver för att lära och utvecklas så
långt som möjligt mot läroplanens mål. I det arbetet fyller elevhälsan en viktig funktion. Elevhälsans professioner arbetar tillsammans med skolans personal för att möta
alla elevers behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för inlärning och utveckling. Elevhälsan ska genom sitt förebyggande arbete, i ett mycket tidigt skede, bidra till
en god inlärningsmiljö och förebygga akuta hälsovårdsinsatser från andra instanser.
Det är av stor vikt för elevers lärande och utveckling att tillgången till elevhälsa är
god. Det råder brist på personal inom de professioner som ingår i elevhälsan. Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens inom de olika professionerna,
finns i hela Borås stad.
Ungdomsrådet
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen om att införa en elevhälsogaranti i Borås.
Ungdomsrådets yttrande
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen om att införa en elevhälsogaranti i Borås. Ledamöterna håller med motionären om att tillgången till elevhälsa
bör stärkas. I skolan behövs fler vuxna dit unga kan vända sig med problem och oro.
Ungdomsrådet anser att det är viktigt att elever som behöver stöd får det snabbare,
ledamöterna anser att det tar lång tid att exempelvis få komma till skolsköterskan
idag.
Flera att ledamöterna återkopplar till Lupp-enkätens resultat (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) där vi ser att unga i stor utsträckning upplever psykosomatiska
besvär. Ledamöterna anser att det borde garanteras på varje skola att skolsköterska är
tillgänglig varje dag. Personal borde finnas tillgänglig hela skoldagen, varje dag. Man
lyfter också att man behöver prata i klasserna om vilket stöd elevhälsan kan ge till
elever, samt om hur psykisk ohälsa påverkar livskvalitet.
Slutligen lyfter ledamöterna att det viktigaste är att personalen är kompetent och gör
sitt jobb på ett bra sätt, man måste känna sig trygg med att kunna gå till kuratorn,
oavsett vilket problem man har.
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2016-09-05

Dnr 2009/KS0404

Avd: Ekonomistyrning
194
Handläggare: Nr
Christina
Anemo

OSTADRESS

01 80 Borås

Svar på motion av Anders Österberg (S); Anpassa
Kommunfullmäktige
byggnaderna efter människan
och inte människan
efter byggnaderna
Svar på motion
av822Anders Österberg (S); An2016-08-18
Dnr 2009/KS0404
passa
byggnaderna efter människan och inte
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktigeefter byggnaderna
människan
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-13 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadsparksbadet anpassas efter funktionsnedsattas behov.
Motionen har varit remitterad till Fritid- och folkhälsonämnden och Kommunala
handikapprådet.
Inkomna remissvar, se bil.
Att göra stadens idrottsanläggningar tillgängliga är ett prioriterat uppdrag.
Målet är att det ska vara en självklarhet att alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga
i dagens samhälle.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns det direkta hälsoeffekter för människan att ha
tillgång till att mötas, träna och koppla av i positiva fritidsmiljöer.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna
Borås ska vara en stad för alla. Det är den inte idag. Personer med funktionsnedsättning
utestängs från det offentliga rummet i stor utsträckning. Det kan handla om en trappa utan
rullstolsramp. Det kan handla en offentlig lokal som inte har plats för permobil. Det kan
handla om sammanträdesrum som saknar ljudanläggningar för höreselskadade. I Borås har vi
ett kommunalt badhus som tyvärr inte lever upp till målet om tillgänglighet för alla. I
Stadsparksbadet saknas varmbassäng och lyftkran som vilket utestänger personer med
funktionsnedsättning.
Riksdagen har beslutat att alla ”enklare hinder” för personer med funktionsnedsättning ska
vara borta senast 2010. Badhusets brist på varmbassäng och lyft faller under den kategorin.
Det borde vara en angelägenhet för oss alla att leva upp till gemensamt satta mål.
Idag hänvisas personer med funktionsnedsättning till Rehabadet (krävs remiss), men detta har
inte alls samma tillgänglighet som stadsparksbadet. Alla ska ha samma möjlighet att ta del av
det kommunala utbudet och för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till
detta krävs att Stadsparksbadet anpassas efter deras behov.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
-

Att vid en renovering av stadsparksbadet tas motionens anda i beaktande.

Anders Österberg (S)
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REMISSVAR
2009-12-01
Kommunala handikapprådet
Ingegerd Eriksson
Tfn, 35 71 65

1 (1)
Dnr 2009/KS0404

Kommunstyrelsen

Motion: Anpassa byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0404

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunala funktionshinderrådet håller med motionären som uttrycker att det
är viktigt att Borås stad lever upp till målet att alla ”enklare hinder” ska vara
borta senast 2010. Handikapporganisationernas ledamöter ser det som
självklart att man deltar på något sätt när det gäller nybyggnadsprocessen av
Stadsparksbadet. Representanter från handikappföreningarna finns redan idag
med i många nybyggnadsprocesser och ser det som mycket positivt att få ha
den delaktigheten.
Karl-Gustav Drotz
Ordförande
Gun Hallman
Vice ordförande
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REMISSVAR
Anette Ekberg
Handläggare

Datum
2012-11-28

1 (2)
Dnr
2009/FT0155 822

Kommunstyrelsen

Motion: Anpassa byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0404

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen i enlighet med framlagt
förslag
Nämndens yttrande i sammanfattning
Att göra stadens idrottsanläggningar tillgängliga är ett prioriterat uppdrag
från Fritids- och folkhälsonämnden. Målet är att det ska vara en självklarhet att
alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga i dagens samhälle.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns det direkta hälsoeffekter för människan att ha
tillgång till att mötas, träna och koppla av i positiva fritidsmiljöer.
Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att svara på motionen
”Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna”.
Motionären föreslår att Borås stad
− anpassar det kommunala utbudet så att alla kan ta del av detta.
− anpassar Stadsparksbadet för alla så att alla ”enklare” hinder undanröjs
även för de personer med funktionsnedsättning.
− ökar tillgängligheten till en varmbassäng.
Frågan som ställts kring om det finns en varmbassäng och tillgängligheten av den
på Stadsparksbadet kan sammanfattas enligt följande;
På Stadsparksbadet finns en höj- och sänkbar bassäng 12 x 6 m, i vilken
temperaturen höjs från 29º till 34º varje onsdag och fredag. Detta gör att även
fredagen och lördagen håller ca 30º. Det finns också möjlighet att använda en
lyft för att kunna komma upp och ner i bassängen. För att klara manövreringen
av lyften behövs extra assistans för personen med funktionsnedsättning som vill
bada. Tillgängligheten av bassängen är begränsad p g a att bassängen är relativt
mycket bokad av bl.a. simundervisning. Just nu byggs omklädningsrum särskilt
anpassade för personer med funktionsnedsättning och behov av assistans.
Att alla har tillgång till de kommunala anläggningarna för en aktiv fritid leder till
ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa. Stadsparksbadet har varit i drift i snart
30 år. Under årens lopp har bassängen bokats för en rad olika föreningar och

B 2255

kommunfullmäktiges handlingar | 20 oktober 2016

REMISSVAR
Datum
2012-11-28

Anette Ekberg
Handläggare

2 (2)
Dnr
2009/FT0155 822

framförallt simundervisning för barn och ungdomar. För att fullt ut ge möjlighet
till fler att få tillgång till bad i varmbassängen behöver en ny bassäng byggas.
Genom att bygga en ny varmbassäng kommer fler personer att ha tillgång till bad
i varmbassäng vilket leder till att fler personer får en aktiv fritid, ökat
välbefinnande och en bättre hälsa.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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