BILAGA 4: SKYDDSFÖRESKRIFTER
Vattenskyddsområde Ömmerns vattentäkt, Alingsås kommun
Bilagan är uppdelad i tre delar – skyddsföreskrifter för Ömmerns ytvattentäkt,
en informationsdel samt andra gällande föreskrifter och information.

Skyddsföreskrifter för Ömmern ytvattentäkt
Här anges restriktioner som är specifika inom Ömmerns 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 miljön och människors hälsa
uppkommer.
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap 22§, 30§ i
Miljöbalken.

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.

Andra gällande föreskrifter och information
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Under denna rubrik ges hänvisning till andra författningar och föreskrifter med
bestämmelser som följer av lag, eller har utfärdats med stöd av lag, och som
därför har generell giltighet inom landets alla vattenskyddsområden. De
föreskrifterna och restriktionerna får giltighet i och med att ett
vattenskyddsområde fastställs och måste iakttas på samma sätt som
vattenskyddsföreskrifterna måste följas. I denna del ges även information om
vad som gäller generellt för olika verksamheter (även utanför
vattenskyddsområdet) med hänvisning till lagar, förordningar, föreskrifter mm.
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Skyddsföreskrifter för Ömmerns
vattenskyddsområde
1§ Hantering av petroleumprodukter mm.
Primär skyddszon
Annan hantering, av mer än 250 liter petroleumprodukter, än transport
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås
kommun. Föreskriften avser inte drivmedel i motordrivet fordon.
Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en
omfattning som kan medföra risk för vattenförorening skall
fastighetsägaren montera skylt som informerar om
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Alingsås
kommun.
Trafik med eller transport av bensin- eller dieseldrivet fordon på sjö,
även isbelagd, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun. Tillståndsplikten gäller inte små
motordrivna fordon i yrkesmässig eller allmännyttig verksamhet.
Tvåtaktsmotorer som ej är försedda med direktinsprutning ska fasas ut
och får inte framföras fem år efter beslutsdatum. Fram till detta datum
ska alkylatbensin och miljöanpassade oljor användas i dessa motorer.
Sekundär skyddszon
Annan hantering, av mer än 250 liter petroleumprodukter, än transport
får inte ske utan anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor i
Alingsås kommun. Föreskriften avser inte drivmedel i motordrivet fordon.
Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en
omfattning som kan medföra risk för vattenförorening skall
fastighetsägaren montera skylt som informerar om
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Alingsås
kommun.
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Trafik med eller transport av bensin- eller dieseldrivet fordon på sjö,
även isbelagd kräver tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun. Tillståndsplikten gäller inte små
motordrivna fordon i yrkesmässig eller allmännyttig verksamhet.
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Tvåtaktsmotorer som ej är försedda med direktinsprutning ska fasas ut
och får inte framföras fem år efter beslutsdatum. Fram till detta datum
ska alkylatbensin och miljöanpassade oljor användas i dessa motorer.

2§

Bekämpningsmedel
Primär och sekundär skyddszon
Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska
bekämpningsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun.

3§

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

4§

Skogsbruk
Primär och sekundär skyddszon
För avverkning av mer än 0,49 ha eller skyddsdikning krävs anmälan till
den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Anmälan
ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast fem
veckor innan åtgärden påbörjas.
Skador av körning över fuktstråk, bäckar, diken och andra sanka
områden och som kan leda till borttransport av humus och jordpartiklar
till sjö och större vattendrag ska undvikas.
Upplag med lagringstid över ett år av bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande produkter utan regnskydd är förbjuden. Upplag ska anordnas
så att direkt avrinning till sjö eller större vattendrag undviks.
Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med
bekämpningsmedel är förbjuden.

pm01s 2008-04-30

Markberedning får inte ske närmare sjö och vattendrag än 20 m.
Markberedning får endast ske parallellt med höjdkurvor eller fläckvis.

3 (15)

Tertiär skyddszon
Skador av körning över fuktstråk, bäckar, diken och andra sanka
områden och som kan leda till borttransport av humus och jordpartiklar
till sjö och större vattendrag ska undvikas.

5§

Infiltration och avledning av avloppsvatten samt
hantering av avfall
Primär och sekundär skyddszon
Anläggningar för utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten
i marken, diken eller vattenområde får inte utföras utan tillstånd av den
kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Befintliga
anläggningar som inte uppfyller Miljöbalkens krav får ej brukas.
Upplag av avfall och förorenade massor som kan utgöra risk för yt- och
grundvatten får inte förekomma utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.

6 § Väghållning
Primär och sekundär skyddszon
Otät förvaring av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna.

7 § Schaktningsarbeten
Primär skyddszon
Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat mer
omfattande byggande kräver tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun.

8 § Energianläggningar
Primär och sekundär skyddszon
Anläggningar för lagring och/eller utvinning av värmeenergi från ytvatten
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås
kommun.

9 § Övrigt
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Primär och sekundär skyddszon
Annan hantering än transport av mer än 250 l av för grund- eller ytvatten
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra
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hälso- och miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd av den
kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.

10 § Skyltning längs vägar mm
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.

11§ Allmänna bestämmelser
Dispens
Om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden för miljöfrågor
meddela dispens från föreskrifterna ovan. 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.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten
tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt Miljöbalken kap 9
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap 11 (vattenverksamhet) eller
kap 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med
stöd av Miljöbalken.
Tillsynsmyndighet
Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Den kommunala nämnden för
miljöfrågor i Alingsås kommun är tillsynsmyndighet.
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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
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verksamheter börjar dock gälla två 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 synpunkt 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 Ömmerns 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 skada.
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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 den kommunala nämnden för miljöfrågor och Tekniska kontoret i
Alingsås kommun.
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Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.

Förklaring av 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 (”BDTvatten”).
2. vatten som använts för kylning.
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte
görs för en viss eller vissa fastigheters räkning.
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Handelsgödsel
Med handelsgödsel avses här gödsel som framställts i kemisk industri.
Hantering
Med hantering avses tillverkning, användning, lagring, förvaring och liknande.
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. Exempel på bekämpningsmedel som på kort eller lång sikt inte
motverkar syftet med vattenskyddet är bl a ättiksprit, såpvatten etc. Så kallade
kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas i dessa
föreskrifter som bekämpningsmedel.
Miljöanpassade oljor
Med miljöanpassade oljor avses oljor som är biologiskt nedbrytbara.

pm01s 2008-04-30

Motordrivet fordon
Till motordrivna fordon räknas bil, lastbil, buss, motorcykel, moped, traktor,
motorredskap samt terrängfordon.
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Naturgödsel
Med naturgödsel avses här gödsel som bildats av naturavfall t.ex.
kreatursspillning, kompost, tång etc.
Små motordrivna fordon i yrkesmässig eller allmännyttig verksamhet
Med små fordon i yrkesmässig- eller allmännyttig verksamhet avses t.ex.
snöskoter och fyrhjuling samt små traktorer.
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

Ytvatten
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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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Andra gällande föreskrifter samt information
Här anges exempel på hänvisningar och referat av annan lagstiftning och
förordningar som gäller inom vattenskyddsområden och generellt. Rubrikerna
hänvisar till skyddsföreskrifternas rubriker. Under generella bestämmelser
hänvisas till andra författningar och föreskrifter med bestämmelser som följer
lag, eller har utfärdats med stöd av lag, och som gäller generellt inom landets
alla vattenskyddsområden. Under information beskrivs kortfatta vad som gäller
enligt dessa föreskrifter. Här hänvisas även till föreskrifter, förordningar mm
som gäller generellt, även utanför vattenskyddsområden och som reglerar
olika verksamheter samt till det som gäller enligt Alingsås kommuns lokala
föreskrifter.
Sammanställningen är inte fullständig; det finns och kommer att finnas
ytterligare regleringar. Hänvisningen till Naturvårdsverkets föreskrifter
inkluderar gällande och framtida revideringar.
Generellt för all verksamhet, både inom och utanför vattenskyddsområden
gäller Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap). Miljöbalken riktar sig
primärt till verksamhetsutövaren och den som vidtar en åtgärd. Det är således
de som tillhör dessa målgrupper som i första hand har ansvar för att reglerna
följs. Detta innebär att hänsynsreglerna riktar sig till alla som gör något som
kan inverka negativt på Miljöbalkens mål - en hållbar utveckling - d.v.s. alltifrån
den som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet till den som är
konsument eller medlem av ett hushåll.

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom
petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel
eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter.
Generella bestämmelser
För hantering av brandfarliga produkter gäller miljöbalken, Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor, NFS 2003:24 med revideringar, samt därtill hörande
allmänna råd. Här finns särskilda bestämmelser som gäller inom
vattenskyddsområden.
Information
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Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av terrängkörningslagen
med tillhörande förordningar(SFS 1975:1313).
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I lokala föreskrifter för Alingsås (fastställda den 23 juni 2004) anges att tvätt av
fordon som innebär direkt avrinning till dagvattenledning, sjöar eller vattendrag
inte får ske bl.a. inom Ömmerns avrinningsområde.

Bekämpningsmedel
Generella bestämmelser
Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområden kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten enligt
naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.
Information
Vid all hantering av bekämpningsmedel skall iakttagas vad som gäller enligt 2
kap. Miljöbalken, så att påverkan eller risk för påverkan på grund- och ytvatten
inte uppstår.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om
bekämpningsmedel (SFS 1998:947) och förordningen om biocidprodukter
(SFS 2000:338).
Enligt 14 kap. 19 § i Miljöbalken råder generellt förbud mot skogsbesprutning
med bekämpningsmedel avsedda för lövsly.

Växtnäringsämnen
Information
För jordbruk gäller förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.
Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade så att
avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. I SJVFS 2004:62 med
ändring i SJVFS 2006:66 finns bl.a. föreskrifter om spridning av stallgödsel.
Djurhållning och spridning av gödsel regleras även i Alingsås kommuns lokala
skyddsföreskrifter för att skydda hälsa och miljö, beslutade av
kommunfullmäktige 23 juni 2004.

Skogsbruk
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Information
Skogsvårdslagen (1979:429) samt Skogsvårdsförordningen (1993:1096)
reglerar skogsbruk.
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Avsikten med vattenskyddsföreskrifterna är att så långt möjligt konkretisera
vad normal hänsyn enligt Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap) är vid skogsbruk
inom skyddsområde för Ömmerns ytvattentäkt.
Förtydligande av 4 §, skogsbruk:


Ansvarig för att anmälan görs till den kommunala nämnden för miljöfrågor
är markägaren. Det finns dock inget hinder för att någon annan
vidarebefordrar en anmälan till nämnden, exempelvis Skogsstyrelsen.



Som gödsling räknas inte spridning av biobränsleaska.



I beslut med anledning av anmälan om avverkning inom
vattenskyddsområdet kan den kommunala nämnden för miljöfrågor ta upp
frågan om körfri zon och funktionell kantzon.
o I körfri zon får inte skogsmaskiner eller andra fordon som kan
förorsaka markskador framföras.
o Funktionell kantzon innehåller ursprunglig vegetation av träd,
buskar, ris och örter i olika åldrar och av olika arter. Här finns
inslag av död ved och grenar som hänger över vattenytan.
Kantzonen fungerar som filter för den näring som rinner med
regnvattnet i marklagrets översta skikt. Träd utan högre
naturvärden får avverkas inom kantzonen men observera att
denna zon kan omfattas av körförbud.
o Storleken på funktionell kantzon och körfri zon till sjö och
vattendrag kan anges i beslut från den kommunala nämnden
för miljöfrågor



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

Skogsbruksåtgärder kan också beröras av följande skyddsföreskrifter:
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§ 1, hantering av petroleumprodukter
§ 2, bekämpningsmedel
§ 6, väghållning
§ 7, schaktningsarbeten

För skogsbruksåtgärder som berörs av dessa bestämmelser ska markägaren
vända sig direkt till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

12 (15)

Den kommunala nämnden för miljöfrågors svar på anmälan om avverkning
eller skyddsdikning kan innehålla föreläggande om försiktighetsåtgärder
utöver de som anges i vattenskyddsförskrifterna.
Närmare reglering av skogsbruket finns i Skogsvårdslagen med
följdbestämmelser. Enligt dessa bestämmelser ska slutavverkning av mer än
0,49 ha anmälas till Skogsstyrelsen. Om markägaren så önskar och
Skogsstyrelsen anser att det är lämpligt, lämnar Skogsstyrelsen råd, bl.a. om
försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda vattenmiljön.

Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av
avfall
Generella bestämmelser
Det krävs tillstånd enligt Miljöbalken att inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av
vattentoalett till befintlig avloppsanordning (SFS 1998:899). Enligt Miljöbalken
9 kap7 § ska avloppsvatten avledas och renas så att olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppkommer. Detta gäller såväl vid nyanläggning av
avloppsanordning som för befintliga avloppsanordningar.
Enligt ”Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön”, beslutade av
kommunfullmäktige 23 juni 2004 är även avloppsanordningar avsedda för
bad-, disk- och tvättavloppsvatten tillståndspliktiga inom kommunens
vattenskyddsområden.
För deponering av avfall gäller Naturvårdsverkets föreskrift SFS 2001:512
som bl.a. syftar till att förebygga och minska de negativa effekter deponering
av avfall kan orsaka på förorening av yt- och grundvatten.
Information
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Vid utformning och skötsel av enskilda avloppsanläggningar gäller
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten. Här anges bl.a. att den som inrättat eller driver en
avloppsanordning bör ha sådan kunskap att anordningen underhålls och sköts
så att dess funktion säkerställs. Bedömningen av vilken skyddsnivå som
behövs, görs utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området ifråga.
Bedömningen görs av tillsynsmyndigheten. För närvarande gäller hög
skyddsnivå vid inrättande av avloppsanläggningar inom 500 meter från
Ömmerns strandlinje.
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Väghållning
Information
Vid beläggningsarbete utgör drivmedelstankar och hydrauloljor på
arbetsfordon en risk för vattenförorening. För att förebygga risk bör den som
utför arbetet informeras om vattenskyddsområdets existens och hur utsläpp
skall förebyggas och, i det fall utsläpp sker, hur det ska hanteras. Risk för
allvarlig vattenförorening kan också minskas genom att sorberande material
finns tillgängligt under arbetet. Principen om bästa produktval ur miljösynpunkt
skall tillämpas för drivmedel, hydrauloljor och andra kemiska produkter.

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Information
Täktverksamhet regleras av 9 kap. Miljöbalken. Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd samt förordningen (1998:904) om täkter och
anmälan för samråd. Materialtäkt såsom grustäkt kräver i regel tillstånd eller
ska anmälas enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
5§ respektive 21§. Bortledning av grund- och ytvatten i samband med
täktverksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap 9§ i Miljöbalken. I de fall
täktverksamhet inte kräver tillstånd eller anmälan, men väsentligt ändrar
naturmiljön, ska samråd enligt Miljöbalken 12 kap 6§ ske med länsstyrelsen.

Energianläggningar
Information
För nyetablering av anläggningar gäller Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 17§ samt 8§ i dessa föreskrifter. Nyetablering av
energianläggningar är anmälningspliktigt till den kommunala nämnden för
miljöfrågor. Anläggning för lagring och/eller utvinning av värmeenergi från
ytvattenkräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås
kommun.
Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter,
men ska uppfylla Miljöbalkens krav, d.v.s. de allmänna hänsynsreglerna.

Övrig verksamhet
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Information
För etablering av miljöfarlig verksamhet gäller enligt Miljöbalken kap 9
tillstånds- och anmälningsplikt. Regeringen får föreskriva att det skall vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts.
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1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan
miljöfarlig verksamhet,
2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan
leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller
4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den ändras med
avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt.

Allmänna bestämmelser
Information
Tillsyn, avgifter och påföljd
Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter
finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om avgifter för prövning
och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits
av kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bestämmelser om påföljder finns i
Miljöbalken.
Ersättning
De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena
vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar
pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras till Alingsås
kommun. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap.
Miljöbalken.
Ny lagstiftning
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Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna för sakägare inom här aktuella
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
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