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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen 
 
 

 14 FS 2011:41 
 Utkom från trycket den  
 1 juli 2011 
 Omtryck 
 
 
Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i 
föreskrift 14 FS 2009:89 om beslut om skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt i Borås stad; 
 
beslutade den 26 september 2007. 
(513-20602-2006) 

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Öresjö vattentäkt i Borås stad har ändrats genom regeringsbeslut den 31 
mars 2011 M2007/4823/Ma/M. Föreskrifterna ska ha följande lydelse. 

BESLUT  

Den 26 september 2007 beslutade Länsstyrelsen med stöd av 7 kapitlet 
21, 22 och 30 §§ miljöbalken om  vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Öresjö ytvattentäkt i Borås Stad. 
Vattenskyddsområdet tar markområden i anspråk i Borås, Ulricehamn 
och Herrljunga kommuner och dess omfattning framgår av bifogad karta. 
 
Beslutet träder ikraft den 1 januari 2009. 
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SKYDDSFÖRESKRIFTER  

§ 1 För grund- eller ytvattnet skadliga ämnen  
Med hantering avses i dessa skyddsföreskrifter tillverkning, användning, 
lagring, förvaring och liknande 
 
Ytterligare bestämmelser om skydd mot mark och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden följer i 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 med tillhörande ändringar 
2006:16 och eventuella senare ändringar. 
 
Primär och sekundär skyddszon:  
Hantering av mer än 250 liter av för grund- eller ytvattnet skadliga 
ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast 
ske efter tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
Oljetankar belägna inomhus för bostadsuppvärmningsändamål samt 
drivmedel i fordons eller arbetsmaskiners egna bränsletankar är 
undantagna från kravet på tillstånd. 
 
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, 
skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. 
Skyltarna tillhandahålls av Borås stad.  
 
Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. 
skall vara placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert 
förhindras nå omgivningen.  
 
Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg 
är förbjuden. Bensindrivna båtmotorer som används för framdrivning får 
inte vara av tvåtaktstyp.  
 
Kalkning av vattendrag eller våtmark kräver anmälan till den 
kommunala nämnden för miljöfrågor.  
 
Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är förbjuden. 
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Tertiär skyddszon 
Kalkning av vattendrag eller våtmark kräver anmälan till den 
kommunala nämnden för miljöfrågor.  
 
Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är förbjuden. 

§ 2 Bekämpningsmedel  
Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområden kräver tillstånd av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 
 
Primär och sekundär skyddszon 
Yrkesmässig hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel 
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

§ 3 Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling samt 
fiskodling 
Primär och sekundär skyddszon 
Yrkesmässig hantering av stallgödsel och andra organiska gödselmedel 
samt slam från reningsverk kräver tillstånd av den kommunala nämnden 
för miljöfrågor. 
 
Vattenbruksverksamhet enligt Miljöbalken kräver tillstånd av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

§ 4 Skogsbruk 
Med permanenta upplag menas i dessa föreskrifter upplag från längre 
period än en avverkningssäsong. 
 
Primär skyddszon: 
Permanenta upplag, av bark, flis, spån, timmer och liknande, utan tak är 
förbjudet.  Tillfälliga sådana upplag, med lagringstid över tre månader, 
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Lagring av 
ved för hushållsändamål är undantaget från kravet på tillstånd. 
 
Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor 
är förbjuden.  
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Yrkesmässig gödsling eller kalkning kräver anmälan till den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. 
 
Sekundär skyddszon: 
Permanenta upplag, av bark, flis, spån, timmer och liknande, utan tak är 
förbjudet. Lagring av ved för hushållsändamål är undantaget från kravet 
på tillstånd. 
 
Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor 
är förbjudet närmare ytvattendrag än 50 m.  
 
Yrkesmässig gödsling eller kalkning kräver anmälan till den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. 
 
Tertiär skyddszon 
Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor 
är förbjudet närmare ytvattendrag än 50 m. 

§ 5 Infiltration och avledning av avloppsvatten, hantering av avfall 
samt upplag 
Primär, sekundär och tertiär skyddszon:  
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat 
avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte utföras utan 
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Befintliga 
anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, 
men skall uppfylla Miljöbalkens krav. 
 
Upplag av avfall och förorenade massor som kan utgöra risk för yt- och 
grundvattnet får inte förekomma utan tillstånd av den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. 

§ 6 Väghållning 
Primär och sekundär skyddszon:  
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. 
 
Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i sådan 
omfattning som krävs för normalt vägunderhåll. 
 



 

ISSN 1403-7866 5 

Allmän väg skall vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas 
av de övriga skyddsåtgärder som erfordras, där så behövs för 
vattenskyddet. 
 
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför skyddszonen 
är förbjudet. 

§ 7 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten  
Med husbehovstäkt avses all brytning av jord och berg för eget bruk 
inom brukningsenheten.  
 
Primär skyddszon och sekundär skyddszon: 
Husbehovstäkt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. 
 
Schaktningsarbete omfattande mer än 200 m3, t.ex. i samband med 
vägbyggen eller annat byggande kräver tillstånd av den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. 

§ 8 Energianläggningar  
Ytterligare bestämmelser finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om kyl- 
och värmepumpsanläggningar SNFS 1992:16 
 
Primär, sekundär och tertiär skyddszon: 
Anläggningar för lagring och/eller utvinning av värmeenergi från 
ytvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

§ 9 Skyltning längs vägar 
Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs 
vägar i området skall skyltar sättas upp som märker ut 
vattenskyddsområdet. Borås stad ansvarar för att vattenskyddsområdet  
märks ut med skyltar.  

 

§ 10 Allmänna bestämmelser 



 

ISSN 1403-7866 6 

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor i respektive kommun. Tillstånd kan 
bli förknippat med villkor. 
 
I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor i respektive kommun.  
 
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter 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. 
 
Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor i respektive kommun. 
 
Dispens från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges 
av den kommunala nämnden för miljöfrågor i respektive kommun. 
 
De skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden för grundvattentäkter 
som finns inom vattenskyddsområdet skall fortsätta gälla.  
 
 
 
_______________________ 
 
Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2009. 
 
 
 
GÖRAN BENGTSSON 
 
 
  
  Susanna Hogdin 
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