BILAGA 4
Beslut 2016-12-14, KF § 277 Dnr 2015.134 KS 843

Skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2016-1214 om vattenskyddsområde för Färgensjöarnas vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Vattenskyddsområdet är indelat i
en primär skyddszon A, primär skyddszon, sekundär skyddszon och i en tertiär skyddszon.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige 2016-12-14 att nedan angivna
skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en
uppdelning mellan respektive zon.
Bilagan är uppdelad i två delar – skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt och en
informationsdel.

Skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde
Här anges restriktioner som är specifika inom Färgensjöarnas vattenskyddsområde. De har
utformats med vattentäktens skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en
tillämpning och uttolkning av Miljöbalkens intentioner som uttrycks i de allmänna
hänsynsreglerna (Miljöbalken 2 kap). De allmänna hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som
bedriver en verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, förhindra
eller motverka att skada på miljö och människors hälsa uppkommer.

Information i anslutning till skyddsföreskrifterna
Här beskrivs skyddsföreskrifternas mål och syfte och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Sedan följer en förklaring av olika begrepp som används i skyddsföreskrifterna.
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Skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde
Inom tertiär skyddszon gäller, liksom inom övriga skyddszoner, Naturvårdsverkets föreskrifter
som har generell giltighet inom landets alla vattenskyddsområden.

1 § Hantering av petroleumprodukter och övriga för grund- eller ytvatten skadliga
ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel mm
Primär skyddszon A
Annan hantering än transport, av mer än 250 liter är förbjuden utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Annan hantering än transport, av 25-250 liter är förbjudet utan
föregående anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.
Föreskriften avser inte petroleumprodukter i fordons drivmedelstankar.
Trafik med eller transport av bensin- eller dieseldrivet fordon på sjö, även isbelagd, är förbjuden.
Båtmotorer av tvåtaktstyp som ej är försedda med direktinsprutning ska fasas ut och är
förbjudna att framföras fem år efter beslutsdatum. Fram till detta datum ska alkylatbensin och
miljöanpassade oljor användas i dessa motorer.
Fordonstvätt på ytor där avrinningen sker direkt till dagvattennätet eller till ytvattenrecipient utan
infiltration i mark är förbjuden.
Primär skyddszon
Annan hantering än transport, av mer än 250 liter petroleumprodukter, är förbjuden utan
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Föreskriften avser inte petroleumprodukter
i fordons drivmedelstankar.
Trafik med eller transport av bensin- eller dieseldrivet fordon på sjö, även isbelagd, är förbjuden
utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Tillståndsplikten
gäller inte små fordon i yrkesmässig eller allmännyttig verksamhet.
Båtmotorer av tvåtaktstyp som ej är försedda med direktinsprutning ska fasas ut och är
förbjudna att framföras fem år efter beslutsdatum. Fram till detta datum ska alkylatbensin och
oljor som är biologiskt nedbrytbara användas i dessa motorer.
Fordonstvätt på ytor där avrinningen sker direkt till dagvattennätet eller till ytvattenrecipient utan
infiltration i mark är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Annan hantering än transport, av mer än 250 liter petroleumprodukter, är förbjuden utan
föregående anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.
Föreskriften avser inte petroleumprodukter i fordons drivmedelstankar.
Fordonstvätt på ytor där avrinningen sker direkt till dagvattennätet eller till ytvattenrecipient utan
infiltration i mark är förbjuden.
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2 § Bekämpningsmedel
Primär skyddszon A
Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Gäller ej hantering
inomhus i bostäder.
Annan yrkesmässig hantering än transport av biologiska bekämpningsmedel är förbjuden utan
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.
Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel är förbjuden.
Primär skyddszon
Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden utan
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Gäller ej hantering
inomhus i bostäder.
Annan yrkesmässig hantering än transport av biologiska bekämpningsmedel är förbjuden utan
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.
Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden utan
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Gäller ej hantering
inomhus i bostäder.
Annan yrkesmässig hantering än transport av biologiska bekämpningsmedel är förbjuden utan
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.
Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel är förbjuden.

3 § Växtnäringsämnen
Primär skyddszon A, primär skyddszon och sekundär skyddszon
Annan yrkesmässig hantering än transport av växtnäringsämnen såsom naturgödsel, urin samt
slam från reningsverk är förbjuden utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i
Alingsås kommun. Detta gäller inte slamtömning som ingår i regelbunden skötsel av enskild
avloppsanläggning.

4 § Avloppsanläggning
Primär skyddszon A och primär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggning är förbjuden. Befintliga enskilda avloppsanläggningar ska
vara tillståndsprövade enligt miljöbalken.
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Sekundär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggning är förbjuden utan tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun. Befintliga enskilda avloppsanläggningar ska vara
tillståndsprövade enligt miljöbalken.

5 § Upplag och hantering av massor
Primär skyddszon A och primär skyddszon
Upplag med lagringstid över ett år av bark, flis, spån, grot, timmer och liknande produkter utan
tät täckning är förbjuden. Upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för
uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den egna tomtplatsen omfattas inte av denna
restriktion.
Upplag av eller återfyllnad med avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som
är förorenade är förbjudet.
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.
Sekundär skyddszon
Upplag med lagringstid över ett år av bark, flis, spån, grot, timmer och liknande produkter utan
tät täckning är förbjuden. Upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för
uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den egna tomtplatsen omfattas inte av denna
restriktion.
Upplag av eller återfyllnad med avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som
är förorenade är förbjudet utan tillstånd från den kommunala miljönämnden i Alingsås kommun.
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon är förbjudet.

6 § Väghållning
Primär skyddszon A, primär skyddszon och sekundär skyddszon
Förvaring utan tät täckning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna.
Vägsalt och dammbindningsmedel får endast användas i sådan omfattning som krävs för
normalt vägunderhåll.
Beläggning med tankbeläggning är förbjudet utan tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun.

7 § Schaktningsarbeten och muddring
Primär skyddszon A och primär skyddszon
Schaktningsarbete omfattande mer än 200 m3 t.ex. i samband med vägbyggen eller annat mer
omfattande byggande samt muddring är förbjudet utan tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun.
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8 § Energianläggningar
Primär skyddszon A
Nyetablering av anläggning för lagring och/eller utvinning av värmeenergi från ytvatten är
förbjuden.
Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg och jord är
förbjudet utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.
Primär skyddszon
Nyetablering av anläggning för lagring och/eller utvinning av värmeenergi från ytvatten, berg
eller jord är förbjuden utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås
kommun.

9 § Vattenbruk
Primär skyddszon A
Vattenbruk är förbjudet.

10 § Skyltning
Där större väg passerar gräns till vattenskyddsområdet, vid riskfyllda platser längs vägar samt
vid frekventa isättningsplatser för båtar inom vattenskyddsområdet ansvarar kommunen för att
det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.
Vid påfyllnadsrör för tank för petroleumprodukter eller andra för yt- och grundvattnet skadliga
ämnen skall skylt monteras som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av Alingsås kommun.

11 § Allmänna bestämmelser
Dispens
Om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela dispens från
bestämmelser om förbud. Dispens får ges endast om det är förenligt med vattenskyddets syfte.

Tillstånd
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden
för miljöfrågor i Alingsås kommun och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för
sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för
skada för ytvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden
för miljöfrågor i Alingsås kommun.
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Anmälan
I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås
kommun. Anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit senast 6 veckor före det att
åtgärden påbörjas.

Tillsynsmyndighet
Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Kommunfullmäktige i Alingsås
kommun. Den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun är tillsynsmyndighet.

Ikraftträdande
Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från
det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna
tidpunkt även om de överklagas. Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter börjar
dock gälla två år efter att kommunfullmäktige beslutat fastställa skyddsföreskrifterna. Detta
gäller inte inom det område där vattenskyddsområdet sammanfaller med Färgensjöarnas
tidigare vattenskyddsområde, 15 FS 1993:13. Där gäller förbud och tillståndsplikt från
beslutsdatum.
Befintliga enskilda avloppsanläggningar ska vara tillståndsprövade enligt miljöbalken senast fem
år efter att kommunfullmäktige beslutat fastställa skyddsföreskrifterna.
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Information i anslutning till Skyddsföreskrifterna
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 för att förvalta naturen väl. Mark- och
vattenområden ska användas för lämpligaste ändamål där användning som medför en från
allmän god hushållning ska ges företräde. Vid en avvägning mellan konkurrerande intressen
ska det ändamål som på lämpligaste sätt främjar god hushållning prioriteras, om inte
verksamheterna kan samsas.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för
påverkan av Färgensjöarnas vattentäkt inte uppstår. Härigenom skall uppnås att vattnet också i
framtiden efter enkelt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I Miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö
mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma
att utnyttjas som vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana
åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att skaffa sig tillräckliga
kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

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 samt Miljöskyddsnämnden och Tekniska kontoret i
Alingsås kommun.
Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.
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Förklaringar och begrepp
Avloppsvatten
Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC
(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”).
2. vatten som använts för kylning.
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss
fastighet eller vissa fastigheters räkning.
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Biologiska bekämpningsmedel
Vid biologisk bekämpning används t.ex. mikroorganismer, insekter och växter för att hämma
skadeorganismens fortlevnad, skadeverkan och spridning. Antagonistiska bakterier och
svampar kan användas för att bekämpa växtsjukdomar och ersätta kemiska
bekämpningsmedel.
Hantering
Med hantering avses, i enighet 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.
Kemiska bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet
för människors hälsa eller skada på egendom.
Miljöanpassad olja
Med miljöanpassad 2-taktsolja avses olja som är biologiskt lätt nedbrytbar i naturen och har
mindre giftiga tillsatser. Biologiskt lätt nedbrytbara oljor kan vara syntetiska eller esterbaserade
oljor och till skillnad från mineraloljor bryts de snabbt ner i naturen. Det finns många produkter
som uppfyller kraven1.
Muddring
Muddring innebär schaktning under vatten i sjö, vattendrag eller i havet. Muddring omfattar inte
dikesrensning ned till den gamla dikesbotten.

1

www.miljosamverkanvg.se
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Naturgödsel
Med naturgödsel avses här gödsel som bildats av naturavfall t.ex. kreatursspillning, kompost,
tång etc.
Schaktningsarbeten
Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus.
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av
tillståndsplikt.
Små motordrivna fordon i yrkesmässig eller allmännyttig verksamhet
Med små fordon i yrkesmässig- eller allmännyttig verksamhet avses t.ex. snöskoter och
fyrhjuling.
Tankbeläggning
Tankbeläggning är en typ av vägbeläggning. Den vanligaste typen är ytbehandling –
bindemedlet sprids på vägbanan och därefter sprids makadam som klistras fast i bindemedlet.
Indränkning är en annan typ av tankbeläggning. Då sprids först makadam som sedan dränks in i
bindemedel.
Vattenbruk
Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av akvatiska växter och djur och omfattar odling av
fisk, musslor, kräftdjur och alger.
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.
Presumtioner som tyder på yrkesmässig verksamhet:


Verksamheten bedrivs i bolagsform



Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig



Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Ytvatten
Med ytvatten avses här alla typer av vattendrag, såsom sjö, tjärn, damm, å, bäck eller dike som
någon gång under året är vattenförande.
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