
FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR INRE ZONEN INOM VÄNERSBORGSVIKEN OCH 
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE                              
    

 

1 §   Petroleumprodukter, farligt gods och miljö- och hälsofarliga produkter 

a) Tillfällig uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp järnvägstankvagnar 
eller andra dragbara och hjulförsedda transportbehållare, rymmande mer än 250 liter 
(utöver volym i fordons egen bränsletank), innehållande petroleumprodukter, övrigt 
farligt gods, eller andra miljö- och hälsofarliga produkter är förbjudet. 
 
Undantag från förbudet gäller för 
 
- uppställning eller parkering på plats utrustad med sekundärt skydd 

dimensionerat för den totala volymen som samtidigt kan vara uppställd eller 
parkerad  

- uppställning av transportbehållare med inbyggt sekundärt skydd 
 

b) Hantering och lagring i behållare och cisterner, som inte faller under bestämmelserna 
om tillfällig parkering och uppställning i punkt a), av sammanlagt mer än 250 liter 
petroleumprodukter och andra hälso- eller miljöfarliga produkter, vid ett och samma 
tillfälle, får ej ske utan tillstånd. 

Undantag från tillståndsplikten gäller för 

- lagring på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerat för lagrad volym 
eller i behållare och cisterner utrustade med sekundärt skydd  

- lagring av eldningsolja i cistern placerad i pannrum eller annat motsvarande 
utrymme inomhus som saknar golvbrunn 
 

c) Annan hantering än vad som regleras i punkt a) och b) av sammanlagt mer än 250 
liter petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsofarliga produkter, vid ett och 
samma tillfälle, får ej ske utan anmälan. 

Undantag från anmälningsplikten gäller för 

- hantering som sker på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerad för 
hanterad volym 

-  transport av petroleumprodukter och andra miljö- och hälsoskadliga produkter 
oavsett mängd 

2 §   Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 

a) Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder enligt miljöbalken och dess 
förordningar får ej bedrivas utan tillstånd. 
 



b) Sanering som avses i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får ej ske utan tillstånd 

Undantag från tillståndsplikten gäller för  

- anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som anmälts till ansvarig 
miljöprövningsmyndighet senast dagen före ikraftträdande av dessa föreskrifter 

3 §   Lagring och deponering av farligt avfall  

a) Deponering av farligt avfall är förbjudet. 
 

b) Lagring av farligt avfall kräver tillstånd. 

Undantag gäller för  

- lagring som sker i nederbördsskyddade, låsbara utrymmen utrustade med 
sekundärt skydd 

- enskilda hushålls lagring av farligt avfall som uppkommit i det egna hushållet 

4 §   Utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsslam 

a) Utsläpp eller bräddning av avloppsvatten till mark eller vatten får ej ske utan 
tillstånd. 
 

b) Spridning av avloppsslam eller humanurin får ej ske utan tillstånd. 

5 §   Anläggning för avledning av dagvatten 

a) Anläggning av anordning för avledning av dagvatten får ej ske utan tillstånd 
 
Undantag från tillståndsplikten gäller för  
- anläggande av anordning för avledning från tomtmark för bostäder utanför 

detaljplanelagt område och för avledning från detaljplanelagt område, förutom 
från område eller del av område planlagt för industri eller handel.  

6 §   Mark- och anläggningsarbeten  

a) Markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer än 400 m3 får ej ske utan 
tillstånd. 
 

b) Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll 
för återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten får ej ske utan tillstånd. 
 

c) Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan anmälan. 

7 §   Spridning av kemiska växtskyddsmedel 

a) Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel får ej ske utan tillstånd. 

  



8 §   Anmälan och rapportering av risk för förorening 

a) Den som orsakar eller som fastighetsägare, nyttjanderättshavare av fastighet eller 
verksamhetsutövare i övrigt ansvarar för utsläpp, spill, läckage eller annan händelse 
som bedöms vara av sådan omfattning att det kan medföra risk för akut vatten-
förorening ska omedelbart rapportera händelsen till räddningstjänsten via SOS Alarm 
112.  
 

b) Händelser av mindre omfattning som inte bedöms medföra risk för akut förorening 
ska istället skyndsamt rapporteras till den nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor i respektive kommun. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan inlämnas till den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där 
åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivas.  Vid beslut om tillstånd kan 
nämnden meddela de villkor som bedöms nödvändiga för att undanröja eller minska 
risken för oacceptabel vattenförorening. 
 

b) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan inlämnas till den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där 
åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivas. Vid beslut med anledning av 
prövningen av anmälan kan nämnden förelägga om de försiktighetsmått som bedöms 
nödvändiga för att undanröja eller minska risken för oacceptabel vattenförorening. 
 

c) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan efter skriftlig ansökan medges av 
länsstyrelsen i Västra Götaland, under förutsättning att sökanden kan styrka att den sökta 
dispensen inte motverkar syftet med föreskriften och att det finns särskilda skäl för en 
dispens. 
 

d) Att bryta mot dessa föreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap Miljöbalken. 
 

e) Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten ät 
tillståndsprövad eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 
11, och 12 kap eller enligt förordning utfärdad med stöd av balken. 
 

f) Där farleder eller allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet ska finnas 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. VA-huvudmannen i respektive kommun 
ansvarar för att skyltar sätts upp på dessa platser och i övrigt längs vägar och farleder 
där det bedöms nödvändigt. Annans mark får tas i anspråk för detta. 
 

g) På plats där det, vid ett och samma tillfälle, hanteras sammanlagt mer än 250 liter 
petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsoskadliga produkter, ska finnas skyltar 



som informerar om att man befinner sig inom vattenskyddsområde. Skyltarna ska 
tillhandahållas av VA-huvudmannen i respektive kommun och sättas upp av ansvarig 
verksamhetsutövare. 
 

h) Ansvarig verksamhetsutövare för verksamhet som har påbörjats före dessa föreskrifters 
ikraftträdande och som genom dessa bestämmelser blir tillstånd- eller anmälningspliktig, 
ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit med ansökan eller anmälan till ansvarig 
nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor i respektive kommun.  

 

DEFINITIONER AV BEGREPP 

Avloppsvatten 
Finns definierat i 2§ 9 kap Miljöbalken (1998:808) och i begreppet ingår spillvatten från 
både hushåll och industri, kylvatten och dräneringsvatten från detaljplanelagt område 
(med undantag förr avvattning enbart från viss eller vissa fastigheter) och från 
begravningsplats. 
 
Bräddning 
Med bräddning avses utsläpp beroende på överbelastning av ledningsnät, brunnar, 
reningsverk eller andra avloppsanläggningar. 
 
Dagvatten  
Med dagvatten avses tillfälligt avrinnande vatten från regn och annan nederbörd inklusive 
framträngande grundvatten. 
 
Deponering 
Med deponering avses uppläggning av avfall på eller i mark. Som deponering räknas inte 
omlastning av avfall, lagring innan återvinning under kortare tid än 3 år samt lagring innan 
bortskaffande under kortare tid än ett år. 
 
Farligt avfall 
Med farligt avfall avses avfall med farliga egenskaper enligt definition i Avfallsförordningen 
(2011:927) eller enligt framtida bestämmelser gällande detta. 
 
Farligt gods 
Med farligt gods avses ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på 
människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport 
 
Förorenade massor 
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, det vill säga från ett 
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade 
massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av ansvarig 
tillsynsmyndighet. 
 



Hantering 
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av användning, bearbetning, 
behandling, destruktion, förpackning, förvaring, konvertering, omhändertagande, 
saluförande, tillverkning, transport, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Hälso- och miljöfarligaliga produkter 

Med hälso- och miljöskadliga produkter avses kemiska produkter klassificerade och märkta 
som farliga enligt gällande CLP-förordning, eller enligt tidigare gällande föreskrifter KIFS 
2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande innebörd, samt andra 
produkter med dokumenterat hälso- eller miljöskadliga egenskaper. 

För att avgöra om en produkt är hälso- och miljöskadlig bör man i första hand kontrollera 
produktens märkning samt vid behov kontakta försäljare eller leverantör. Råder det 
fortfarande osäkerhet om produkten är hälso- och miljöskadlig bör ansvarig 
tillsynsmyndighet kontaktas. 

 
Kemiska växtskyddsmedel 
Med kemiska växtskyddsmedel avses kemiska produkter som utgör växtskyddsmedel enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Växtskyddsmedel är 
bekämpningsmedel som huvudsakligen används för att skydda växter och växtprodukter 
inom jord- skog- och trädgårdsbruk samt för ogräsbekämpning. 
 
Markarbeten 
Med markarbeten avses borrning, grävning, pålning, schaktning, spontning, sprängning, 
återfyllnad eller utfyllnad som ej sker i vattendrag. 
 
Nederbördsskyddad 
Belägen inomhus eller i annan byggnad eller utrymme med nederbördstätt tak och sidor. 
 
Petroleumprodukter 
Med petroleumprodukter avses produkter innehållande råvaror utvunna från råolja 
(Petroleum) eller naturgas. 
 
Sekundärt skydd 
Mes sekundärt skydd avses 

a) Invallning för enskild behållare som rymmer hela behållarens volym. 
b) Invallning gemensam för flera behållare som rymmer minst 50 % av den totala 

lagringskapaciteten 
c) Dubbelmantlade rörledningar 
d) Uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska eller andra medier 

kan uppfångas vid mindre läckage eller spill. 
 
Det sekundära skyddet ska utgöras av ett tätt material beständigt mot avsett ämne eller 
ämnen och omfatta all delar som ingår i anläggningen. 
 

  



Tomtmark 
Med tomtmark avses mark som upptas av byggnader och behövs för att byggnaderna ska 
kunna användas för avsett ändamål, samt trädgård och parkeringsplats som ligger i 
anslutning till bostadshus. 
 
Uppställning eller parkering 
Med uppställning eller parkering avses tillfällig uppställning eller parkering, där fordonet 
eller den mobila behållaren lämnats obevakad mer än 2 timmar. 
 
Yrkesmässig 
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska   
anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning 
och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.  
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