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Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Öresjö
Antagna av Kommunfullmäktige 2003-01-16
Gäller från 2006-01-01

Skyddsföreskrifter
Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som utmärkts på bifogad karta, se
ritning 1. Skyddsområdet är indelat i inre skyddszon och yttre skyddszon.

§ 1 Mål och tillämpningsområde
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
av Öresjös eller Ärtingens vatten inte uppstår. Härigenom skall uppnås att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
Allmänt
Med hantering avses nedan - 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.
I de fall tillstånd krävs, får sådant medges av Miljöskyddsnämnden och kan bli förenat med villkor.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om tillstånd till verksamheten krävs enligt miljöbalken
kap. 9 om miljöfarlig verksamhet, kap. 11 om vattenverksamhet eller kap. 12 om täktverksamhet.

§ 2 Omfattning
a. För grund- eller ytvattnet skadliga ämnen
Inre och yttre skyddszon: Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. för annat än bostadshus behov får inte förekomma i
större mängd än 250 liter utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd lagrad volym
större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade så att halva den lagrade volymen, dock minst den
största behållarens volym, vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen. Parkering eller uppställning
av fordon under längre tid skall ske så att risk för förorening av vattendrag inte uppkommer. För hantering
skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) samt därtill hörande allmänna
råd.
Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö får inte förekomma utan
tillstånd av Miljöskyddsnämnden. Bensindrivna båtmotorer som används för framdrivning får inte vara av
tvåtaktstyp.
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Kalkning av vattendrag får förekomma först efter anmälan till Miljöskyddsnämnden. Annan kemisk
behandling av vattendrag än kalkning är inte tillåten.
b. Bekämpningsmedel
Inre och yttre skyddszon: Bekämpningsmedel får inte yrkesmässigt användas utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden (SNFS 1997:2).
Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i
miljöbalken (SFS 1998:808) och förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2000:338).
Vid enskild användning av bekämpningsmedel skall iakttagas vad som gäller enligt 2 kap. miljöbalken,
så att påverkan, eller risk för påverkan, av grund- eller ytvatten inte uppstår.
c. Jordbruk, boskapsskötsel, handelsträdgårdar och liknande verksamheter
Inre och yttre skyddszon: Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringsämnen och slam från
reningsverk får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Hantering av stallgödsel etc från fler än 5 djurenheter enligt miljöbalken får inte ske utan tillstånd av
Miljöskyddsnämnden.
Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker (SFS 1998:915).
Vattenbruksverksamhet enligt miljöbalken får inte förekomma utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
d. Skogsbruk
Inre och yttre skyddszon: Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som ej är försedda med tak, får
inte förekomma annat än i ringa mängd och omfattning utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden. För
tillfälliga upplag i samband med normal avverkning erfordras ej tillstånd.
Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor närmare ytvattendrag än 50 m
får inte förekomma. Med ytvattendrag avses här vattendrag som någon gång under året är vattenförande.
Gödsling eller kalkning i ej ringa mängd och omfattning fordrar anmälan till Miljöskyddsnämnden.
Anmälan skall ske till Miljöskyddsnämnden för avverkning som är anmälningspliktig till skogsvårdsstyrelsen enligt skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096).
e. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall
Inre skyddszon: Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten
i marken, diken eller vattenområde får inte utföras utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden. Befintliga
anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall uppfylla miljöbalkens krav.
Enskilda avloppsanläggningar som anläggs skall utformas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd
87:6.
Avloppsledningar med tillhörande fördelningsbrunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och
renoveras vid behov.
Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall eller förorenade massor får inte förekomma utan tillstånd av
miljöskyddsnämnden. Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför inre skyddszon får inte
förekomma.
Yttre skyddszon: Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför yttre skyddszon får inte
förekomma.
I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.
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f. Väghållning
Inre och yttre skyddszon: Annan hantering än transport av asfalt och oljegrus eller därmed jämförlig
produkt får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden. Tillstånd behövs inte om det är uppenbart att
varken yt- eller grundvattnet kan skadas genom arbetet, exempelvis normalt underhåll av begränsad
omfattning.
Annan hantering än transport och användning av vägsalt och dammbindningsmedel eller därmed jämförbar
produkt, får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden. Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller i omedelbar anslutning till halka. Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast
i sådan omfattning som krävs för normalt vägunderhåll.
Allmän väg skall vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som
erfordras, där så behövs för vattenskyddet.
g. Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten samt utfyllnad
Inre skyddszon: Täktverksamhet omfattas av miljöbalken 12 kap samt förordningen (1998:904) om täkter
och anmälan för samråd. Täktverksamhet som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken får inte ske utan
anmälan till Miljöskyddsnämnden.
Schaktningsarbeten får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden om yt- eller grundvattnet kan skadas
genom arbetet.
Utfyllnad med avfall eller förorenade massor får inte ske utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden.
Yttre skyddszon: Schaktningsarbeten får inte ske utan anmälan till Miljöskyddsnämnden om yt- eller
grundvattnet kan skadas genom arbetet.
I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.
h. Energianläggningar
Inre skyddszon: Etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark- eller
vattenområde får inte förekomma utan tillstånd av Miljöskyddsnämnden. Befintliga anläggningar är inte
tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall uppfylla miljöbalkens krav.
i. Genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen
Inre och yttre skyddszon: Genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom
petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel, farligt avfall etc. får inte ske utan tillstånd av
Miljöskyddsnämnden på andra vägar än de vägar som rekommenderas i Räddningsverkets atlas för
transport av farligt gods.
Väg eller järnväg som används för sådan trafik skall där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de
skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.
j. Övrig verksamhet
Inre och yttre skyddszon: Verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken fordrar anmälan
till Miljöskyddsnämnden om risk för förorening av yt- eller grundvatten föreligger.

§ 3 Skyltning
Där väg eller järnväg passerar gräns till yttre skyddszon samt vid platser där risken för förorening av
vattentäkten är särskilt stor, t ex vid en bro över vattendrag, ansvarar kommunen för att det finns skyltar
som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.
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Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen (se §2a) hanteras i en omfattning som kan medföra risk
för vattenförorening skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Vid behov kan
kommunen tillhandahålla skylt.

§ 4 Anmälningsplikt
Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser
om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till
räddningstjänsten och miljöskyddskontoret i Borås kommun.
Olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.

§ 5 Dispens
Om det finns särskilda skäl får Miljöskyddsnämnden meddela dispens från föreskrifterna ovan.

§ 6 Tillsyn, avgifter och straff
Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter och om straff finns i miljöbalken m.fl. författningar.
Miljöskyddsnämnden är tillsynsmyndighet.
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa
som antagits av kommunfullmäktige i Borås kommun.

§ 7 Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.
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