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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BACKA

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

2021-05-10 

BILAGA 1 

Skyddsföreskrifter för Backa vattenskyddsområde, Bollebygd 
kommun, fastställda av kommunfullmäktige § 125 2021-09-16
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Bollebygd kommun om 

vattenskyddsområde för Backa grundvattentäkt i Bollebygd kommun. Vattenskyddsområdet ska 

ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 2. Vattenskyddsområdet är indelat i 

primär och sekundär 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. 

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Skyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. 

Tillgång till vatten för vattenförsörjning är en av våra viktigaste naturresurser och 

samhällsintressen. Det ställer höga krav på skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som 

kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Syftet med att inrätta ett 

vattenskyddsområde är att ge vattenförekomsten vid Backa ett tillräckligt gott skydd så att 

råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. 
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Prövnings och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

§ 1 Petroleumprodukter

Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

Undantag gäller för transporter till fastighet inom 

området. 

Undantag för förvaring av bränsle i fordonstank 

på fordon i aktivt bruk. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd. 

Hantering av större mängd än 250 liter 

kräver tillstånd.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken 

på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd. 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:5 med tillhörande revideringar. 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov av hälso- eller miljöfarliga kemiska 

produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt befintlig lagring 

som har sekundärt skydd. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov av hälso- eller miljöfarliga 

kemiska produkter kräver tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 

lagring som har sekundärt. 
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§ 3 Bekämpningsmedel

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som 

sker inomhus. 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller enlig Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 

växtskyddsmedel NFS 2015:2. 

§ 4 Växtnäringsämnen

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel samt urin 

och slam från reningsverk eller annan 

avloppsanläggning är förbjudet.  

Yrkesmässig spridning av handelsgödsel kräver 

tillstånd. 

- 

c Lagring av naturgödsel och stallgödsel är 

förbjudet. 

- 

§ 5 Etablering av upplag

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Etablering av permanenta upplag av bark, flis, 

spån och timmer är förbjudna.  

Tillfälliga upplag av bark, flis, spån och timmer 

kräver tillstånd. 

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 

träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad eller motsvarande, på 

den aktuella fastigheten. 

Etablering av permanenta upplag av bark, 

flis, spån och timmer är förbjudna. 

Undantag gäller för upplag av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad eller 

motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

b Etablering av upplag av avfall, förorenade 

massor eller massor med okänt 

föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 
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c Etablering av upplag av snö från trafikerade ytor 

utanför primär skyddszon är förbjudet. 

Etablering av upplag av snö från 

trafikerade ytor utanför sekundär 

skyddszon är förbjudet. 

d Etablering av upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt 

och dammbindningsmedel är förbjudet.  

Samma som i primär skyddszon 

§ 6 Infiltration av hushållsspillvatten

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning för 

hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten är 

förbjuden.  

Installation av ny enskild avlopps-

anläggning för hushållsspillvatten eller 

annat avloppsvatten kräver tillstånd.  

§ 7 Materialtäkter och markarbeten

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjudet. Samma som i primär skyddszon 

b Husbehovstäkt kräver tillstånd. Samma som i primär skyddszon 

c Markarbeten kräver tillstånd. 

Undantag gäller för schaktnings- och mark-

arbeten på en yta mindre än 200 m2. 

Undantag gäller underhåll av markförlagda 

ledningar. 

Samma som i primär skyddszon 

d Utfyllnad, återfyllnad eller annan användning 

av avfall förorenade massor eller massor 

med okänt föroreningsinnehåll för 

anläggningsändamål är förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon 

§ 8 Vägar och parkering

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Planerat beläggningsarbete och andra 

förbättringsarbeten på väg på en total yta större 

än 200 m2 kräver anmälan. 

Samma som i primär skyddszon 
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b Nyetablering av väg eller parkeringsplats för fler 

än 20 personbilar eller motsvarande kräver 

tillstånd. 

Nyetablering av väg kräver anmälan. 

c Uppställning av tunga fordon över natten är 

förbjuden. 

- 

§ 9 Energianläggningar samt anläggningar för uttag av vatten från jord
och berg

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord eller 

berg kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild vattenförsörjning 

är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd. 

§ 10 Miljöfarlig verksamhet

Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

§ 11 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar 

genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns vägskyltar som utmärker och 

informerar om vattenskyddsområdet. 

Regler för skyltning vid påfyllnadsrör till cistern inom vattenskyddsområde finns i NFS 2017:5. 
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§12 Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap. 22 § 

miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på dagen två 

år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av tillsynsmyndigheten. 

Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast 

på dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande lämnat in en ansökan om tillstånd 

alternativt gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet eller den som på annat sätt 

är ansvarig för, eller har orsakat, utsläpp, spill eller läckage av petroleumprodukter eller andra 

hälso- eller miljöfarliga produkter inom vattenskyddsområdet skall omedelbart rapportera 

händelsen till räddningstjänsten. 

Ansökan om tillstånd samt anmälan 

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, ska ansökan inges skriftligen tillsyns-

myndigheten. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten 

kan utföras och drivas utan risk för vattentäkten skadas med avseende på kvalitet och kvantitet. 

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillstånds-

prövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel 

eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan inges skriftligen till tillsyns-

myndigheten. Anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit senast 6 veckor före det att 

åtgärden påbörjas. 

Dispens 

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten meddela dispens från bestämmelser om 

förbud. Dispens får ges endast om det är förenligt med vattenskyddets syfte. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken 

m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels 

i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun. 
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Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten  

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvatten 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 viss eller

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 

avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism 

som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 

däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Fordon i aktivt bruk 

Ej avställda fordon i regelbunden användning. 

Förorenade massor 

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

efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 

som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 

bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 

och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Handelsgödsel 

Med handelsgödsel avses här gödsel som framställts i kemisk industri. 
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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.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 

den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 

materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 

annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största 

storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 

med målning av ett enskilt bostadshus är också hushållsbehov.  

Hälso- och miljöfarliga produkter 

Med hälso- och miljöskadliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter 

klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning, eller tidigare gällande 

föreskrifter KIFS 2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande innebörd, samt 

andra ämnen och beredningar med dokumenterat hälso- och 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 fortfarande 

osäkerhet om produkten är hälso- och miljöskadlig bör ansvarig tillsynsmyndighet kontaktas. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning och pålning på land. 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 

andra jordarter. 

Naturgödsel 

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

tång etc. 

Permanenta upplag 

Med permanent upplag avses ett upplag med längre varaktighet än en avverkningssäsong. 
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Sekundärt skydd 

Avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller 

anna behållare. Dubbelmantlad cistern, tank, eller annan behållare anse ha sekundärt skydd. 

En invallning, eller rum inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt 

skydd. 

Tunga fordon 

Tunga fordon definieras enligt Transportstyrelsen fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Stryk arbetsfordon och skriv endast tungt fordon i föreskriften. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter plats på marken eller i vattnet för uppläggning och 

förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 

andra förorenande produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt 

hushåll är ej att betrakta som upplag. 

Väg 

1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med

motorfordon

2. En led som är anordnad för cykeltrafik

3. En gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 

kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), biogödsel, vedaska samt övriga 

organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet. 

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


