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BILAGA 2 

 

GRÄFSNÄS VATTENSKYDDSOMRÅDE 
SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun om 

vattenskyddsområde Gräfsnäs vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den 

omfattning som framgår av bifogad karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt 

i primär, sekundär och tertiär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna 

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en 

uppdelning mellan respektive zon. 

Bilagan är uppdelad i två delar – skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en 

informationsdel.  

Skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattenskyddsområde 

Här anges restriktioner som är specifika inom Gräfsnäs 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 Gräfsnäs vattenskyddsområde 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon (ej markerad på kartan), primär skyddszon A, 

primär skyddszon B, sekundär skyddszon samt i en tertiär skyddszon.  

Inom tertiär skyddszon gäller föreskrifter som har generell giltighet inom landets alla 

vattenskyddsområden. 

1§ Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är alla annan verksamhet än vattenverksamhet förbjuden. 

2§ Petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten 
skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel mm 

 Primär skyddszon B 

Annan hantering av mer än 250 liter än transport är förbjuden utan tillstånd av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. 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.  

 Primär skyddszon A och sekundär skyddszon  

Annan hantering, av mer än 250 liter än transport är förbjuden utan tillstånd av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Föreskriften avser inte 

petroleumprodukter i fordons drivmedelstankar.  

3§ Bekämpningsmedel 

Primär skyddszon B 

Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 

 Primär skyddszon A och Sekundär skyddszon 

Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden 

utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. 

4§ Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon B 

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.  
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 Primär skyddszon A och sekundär skyddszon 

Annan yrkesmässig hantering än transport av växtnäringsämnen såsom, naturgödsel, 

urin samt slam från reningsverk är förbjuden utan föregående anmälan till den 

kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun.  

5§ Upplag och utfyllning med massor 

 Primär skyddszon B 

Upplag med lagringstid över ett år av bark, flis, spån, grot, timmer och liknande utan tät 

täckning är förbjuden. Upplag av ovanstående produkter för uppvärmning av en- eller 

tvåfamiljshus är undantagna från reglering. 

All hantering utom transport av schaktmassor samt bygg- och rivningsavfall som kommer 

utanför vattenskyddsområdet är förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden för 

miljöfrågor i Alingsås kommun. 

Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär skyddszon B är 

förbjudet. 

Primär skyddszon A och sekundär skyddszon 

All hantering utom transport av schaktmassor samt bygg- och rivningsavfall som kommer 

utanför vattenskyddsområdet är förbjuden utan tillstånd från den kommunala nämnden för 

miljöfrågor i Alingsås kommun. 

Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är 

förbjudet. 

6§ Infiltration och avledning av avloppsvatten  

 Primär skyddszon B 

Nyetablering av infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten är 

förbjuden. Befintliga enskilda avloppsanläggningar ska vara tillståndsprövade enligt 

miljöbalken. 

 Primär skyddszon A och sekundär skyddszon 

Nyetablering av infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten är 

förbjuden utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. 

Befintliga enskilda avloppsanläggningar ska vara tillståndsprövade enligt miljöbalken. 

7§ Väghållning 

 Primär skyddszon B 

Otät förvaring av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjuden. 
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Vägsalt och dammbindningsmedel får endast användas i sådan omfattning som krävs för 

normalt vägunderhåll. 

Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg är förbjudet utan föregående 

anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. Föreskriften 

avser inte mindre omfattande arbeten som lagning av s.k. ”potthål” eller hyvling av 

grusväg.  

8§ Täktverksamhet, schaktningsarbeten samt borrningsarbeten 

 Primär skyddszon A  

Materialtäkt är förbjudet.  

Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat mer omfattande 

byggande är förbjudet utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i 

Alingsås kommun.  

Pålning, spontning samt borrning i jord eller berg är förbjudet. 

 Primär skyddszon B 

Materialtäkt är förbjudet.  

Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat mer omfattande 

byggande är förbjudet utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i 

Alingsås kommun.  

Pålning, spontning samt borrning i jord eller berg är förbjudet utan tillstånd av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. 

 Sekundär skyddszon  

Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat mer omfattande 

byggande är förbjudet utan föregående anmälan till den kommunala nämnden för 

miljöfrågor i Alingsås kommun.  

Pålning, spontning samt borrning i jord eller berg är förbjudet utan tillstånd av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor i Alingsås kommun. 

9§ Energianläggningar  

 Primär skyddszon A, primär skyddszon B och sekundär skyddszon 

Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark 

och vatten är förbjudet utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor i 

Alingsås kommun. 
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10§ Skyltning  

Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet och vid 

riskfyllda platser längs vägar ansvarar kommunen för att det finns skyltar som utmärker 

och informerar om vattenskyddsområdet.  

Vid påfyllnadsrör för tank 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 vattenförekomsten. 

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. 

 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 
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sammanfaller med Gräfsnäs tidigare vattenskyddsområde, beslutat 2005-04-27. 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 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 Gräfsnäs 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. 

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.  

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112. 
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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 (”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 

eller vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment 

som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regionel bakgrundshalt. 

Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras 

av den kommunala tillsynsmyndigheten. 

Handelsgödsel 

Med handelsgödsel avses här gödsel som framställts i kemisk industri. 

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. 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. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses här gödsel som bildats av naturavfall t.ex. kreatursspillning, kompost, 

tång etc. 
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Otät förvaring 

Förvaring som medför att nederbördsvatten kan infiltrera genom t.ex. ett saltupplag och spridas 

till omgivningen. 

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. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 

vatten av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 

andra förorenande produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta 

som avfall. 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 


