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BILAGA 1 

Förslag till skyddsföreskrifter för Nedsjöarnas 
vattenskyddsområde 

Länsstyrelsen beslut 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för 

Nedsjöarnas ytvattentäkt. Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner 

framgår av bifogad karta i bilaga 2. 

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

skyddsföreskrifter och ordningsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.  

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

§ 1 Petroleumprodukter  

Uppställning 

eller parkering 
Uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar 

eller transportbehållare, rymmande mer än 150 liter petroleumprodukter är 

förbjudet.  

-Undantag gäller för petroleumprodukter i drifttank på fordon eller i 

hydraulsystem. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10. 
 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter 

Hantering Hantering av mer än 150 liter hälso- och miljöfarliga produkter, utöver 

petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, kräver tillstånd.  

Undantag gäller för:  

- transport  

- förvaring med nederbördsskydd och sekundärt skydd 

- hantering av förpackningar av konsumentstorlek för försäljning i 

detaljhandeln 
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§ 3 Trafik på sjö och is 

 

Båtmotorer Användande av bensin- och dieseldrivna båtmotorer är förbjudet. 

Undantag gäller för: 

- fyrtaktsmotorer  

- tvåtaktsmotorer försedda med direktinsprutning 

Trafik på is Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon eller flygfarkost på isbelagd 

sjö får inte ske utan tillstånd. 

 

§ 4 Fordonstvätt 

Fordonstvätt är förbjuden. 

Undantag gäller för: 

Tvätt i recirkulerande anläggning som saknar utsläpp av avloppsvatten eller i anläggning som 

är ansluten till det kommunala spillvattennätet. 

Tvätt med enbart kallt vatten, utan användning av avfettningsmedel eller tvättmedel eller 

utrustning för högtryck. 

 

§ 5 Bekämpningsmedel  

Spridning Spridning utomhus av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 

-Undantag gäller punktbekämpning  

Jord- och 

vattenslagning 
Jord- och vattenslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel 

är förbjuden. 

 

§ 6 Växtnäringsämnen  

Slam Yrkesmässig spridning av slam från avloppsreningsverk och humanurin är 

förbjuden. 

Aska Spridning av aska får inte ske utan tillstånd. 
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§ 7 Avledning av avloppsvatten  

Avlopps-

anläggning 

Nyetablering av avloppsanläggning för BDT-vatten får inte ske utan 

tillstånd. 

Information: Tillstånd krävs alltid för nyetablering av avloppsanläggningar dit vattentoalett 

kopplas. 

§ 8 Upplag 

Avfall, 

förorenade 

massor 

Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor med okänd 

miljöstatus är förbjudet. 

Undantag gäller för: 

-Hushållsavfall som läggs i särskilda kärl för regelbunden sophämtning 

-Kompostering av hushållsavfall på den egna tomten 

-Trädgårdsavfall 

-Tillfällig uppläggning i samband med markarbeten 

Snö Uppläggning av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför 

vattenskyddsområdet får inte ske utan tillstånd. 

 

§ 9   Avverkning av skog 
 
Avverkning Avverkning överstigande 0,5 ha får inte ske utan anmälan. 

 

§ 10 Väghållning 

Parkering Nya parkeringsplatser för mer än 50 motorfordon får inte anläggas utan 

tillstånd. 

Beläggning Beläggning med tankbeläggning får inte ske utan tillstånd. 

 

§ 11 Markarbeten och utfyllnad 

Schaktning Schaktnings- eller grävningsarbeten med en större volym än 500 m3 får inte ske 

utan tillstånd.  

Undantag gäller för: 

-Schaktnings- eller grävningsarbete i samband med ledningsarbete och 

vägunderhåll. 
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Utfyllnad Utfyllnad eller återfyllnad med avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll 

eller massor som är förorenade är förbjudet. 

Undantag gäller för: 

-Återfyllnad med uppgrävda massor, som inte misstänks vara förorenade, och 

som tillfälligt varit upplagda i samband med akuta markarbeten. 

 

§ 12 Skyltning 

Vid väggräns till vattenskyddsområdet och invid vägar som passerar genom området ska skyltar 

sättas upp som utmärker vattenskyddsområdet. Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda 

kommun ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. 

Där petroleumprodukter hanteras ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun men 

monteras av fastighetsägaren i omedelbar närhet av påfyllnadsstället. 

§ 13 Ikraftträdande 

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft senast på 

dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande.  

§ 14 Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22§ miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder i kraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 

åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 

lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå. 

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 

åå2. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast 

den dd mm åå. 

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3. 

Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 

förbudet senast dd mm åå. 

 
1 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
2 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
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Information till skyddsföreskrifterna 

Allmänna bestämmelser och ansvar  

Tillståndsprövning enligt föreskrifterna görs av den kommunala nämnden för miljöfrågor i 

Härryda respektive Bollebygds kommun. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om 

verksamheten tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra kapitlet i miljöbalken, enligt 

förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare 

krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad, eller kommer att prövas 

enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857), eller 

andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap. MB ställs. 

I de fall då anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Undantag från förbud enligt dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor i respektive kommun. Dispens från dessa föreskrifter kan 

endast medges under förutsättning att åtgärderna är förenliga med skyddsföreskrifternas syfte. 

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. Inträffade olyckor 

ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 
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DEFINITIONER AV BEGREPP 

Avfall 

Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt miljöbalken 15 kap § 1. Med avfall 

enligt dessa föreskrifter avses ej hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda kärl 

för regelbunden sophämtning. Inte heller de förpackningar som ska återvinnas anses här som 

avfall. 

Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna 

tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter. Trädgårdsavfall som uppkommer på 

den egna tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter. 

BDT-vatten 

Med BDT-vatten avses avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 

det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 

vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 

förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. 

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.  

Hälso- och miljöfarliga produkter 

Ämnen och beredningar klassificerade och märkta som farliga kemiska produkter enligt den så 

kallade CLP-förordningen eller tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7 samt andra för yt- och 

grundvatten dokumenterade ämnen och beredningar, exempelvis högfluorerade ämnen (PFAS) 

och produkter som innehåller dessa. 

Undantag gäller för produkter i faroklasserna aerosoler, brandfarliga gaser, gaser under tryck 

och farlig för ozonskiktet samt för ämnen och beredningar som av tillsynsmyndighet bedöms 

sakna negativa effekter på yt- eller grundvatten ur dricksvattensynpunkt. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel) avses en kemisk produkt som 

är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, 
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förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och 

såpvatten räknas inte här som kemiska bekämpningsmedel. 

Punktbekämpning 

Behandling med en metod som medför att bekämpningsmedlet inte sprids utanför det avsedda 

objektet för bekämpningen. 

Okänd miljöstatus 

Med okänd miljöstatus menas att massorna inte har provtagits och analyserats för att få 

kännedom om vilka föroreningar som finns.  

Tankbeläggning 

Tankbeläggning är en typ av vägbeläggning. Den vanligaste typen av tankbehandling är 

ytbehandling. Bindemedlet sprids på vägen och därefter sprids stenmaterial som klistras fast i 

bindemedlet. Indränkning är en annan typ av tankbeläggning. Då sprids först stenmaterialet 

som sedan dränks in i bindemedel. 

Upplag 

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av 

förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra 

förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är 

ej att betrakta som upplag. 

Uppställning 

Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet längre än 12 timmar och där 

fordonet lämnas obevakat. 

Yrkesmässig 

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en 

näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i 

definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: ”en person som 

använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 

arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”. 


