Västra Götalands läns
författningssamling

Länsstyrelsen
14 FS 2011:7
Utkom från trycket den
1 april 2011

Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och
skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Tåsteröds stora vatten i
Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner;
beslutade den 21 januari 2011.
(513-9328-2009)

BESLUT
Med stöd av 7 kap. 21 § i miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om
vattenskyddsområde för ytvattentäkten Tåsteröds stora vatten i Sotenäs,
Munkedals och Tanums kommuner. Vattenskyddsområdets omfattning
och indelning i skyddszoner framgår av bifogad karta, bilaga 1.
Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att
nedan angivna skyddsföreskrifter och ordningsföreskrifter ska gälla inom
vattenskyddsområdet.
Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2011. För verksamheter som
påbörjats före den 1 maj 2011 och som enligt dessa föreskrifter är
förbjudna gäller förbud från den 1 maj 2013. För befintliga verksamheter
som kräver tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter gäller att en
ansökan ska lämnas in till den kommunala nämnden för miljöfrågor
senast den 1 maj 2013.
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SKYDDSFÖRESKRIFTER
1 § Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet
förbjuden. Området ska vara inhägnat.
2 § Petroleumprodukter och andra för ytvattnet skadliga ämnen
Med normalt husbehov avses i dessa föreskrifter 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 ska också anses vara hushållshantering.
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter kräver anmälan
till den kommunala nämnden för
miljöfrågor. Anmälan krävs inte för
bränsle i fordonstank eller för
villaoljetankar belägna inomhus.

Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter kräver anmälan
till den kommunala nämnden för
miljöfrågor. Anmälan krävs inte för
bränsle i fordonstank eller för
villaoljetankar belägna inomhus.

Hantering av större mängder än för
normalt hushållsbehov, av andra för
grund- eller ytvattnet skadliga
ämnen, såsom impregneringsmedel,
lösningsmedel
eller
andra
miljöfarliga kemiska produkter,
kräver anmälan till den kommunala
nämnden för miljöfrågor.

Hantering av större mängder än för
normalt hushållsbehov, av andra för
grund- eller ytvattnet skadliga
ämnen, såsom impregneringsmedel,
lösningsmedel
eller
andra
miljöfarliga kemiska produkter,
kräver anmälan till den kommunala
nämnden för miljöfrågor.

Uppställning och återkommande
parkering av arbetsfordon,
arbetsmaskiner, tunga fordon och
stationära förbränningsmotorer utan
tillsyn kräver åtgärder för att
minimera riskerna för läckage och
spill.

Uppställning och återkommande
parkering
av
arbetsfordon,
arbetsmaskiner, tunga fordon och
stationära förbränningsmotorer utan
tillsyn kräver åtgärder för att
minimera riskerna för läckage och
spill.
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Trafik med bensin- eller dieseldrivet
fordon i eller på vattendrag eller sjö,
samt på isbelagd sjö eller
vattendrag, är förbjudet.
Fordonstvätt med avfettningsmedel Fordonstvätt med avfettningsmedel
eller därmed liknande produkter är eller därmed liknande produkter
förbjuden.
kräver tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.

Ytterligare bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor inom
vattenskyddsområde finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.
Där petroleumprodukter hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av kommunen
samt monteras av fastighetsägaren i omedelbar närhet av
påfyllningsstället.
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3 § Bekämpningsmedel
Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som
utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden.
Primär skyddszon
Yrkesmässig hantering, undantaget
transport,
av
kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Yrkesmässig hantering, undantaget
transport,
av
kemiska
bekämpningsmedel kräver tillstånd
av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

Jord- och vattenslagning av med
bekämpningsmedel
behandlade
plantor inom 50 meter från
ytvattendrag som normalt är
vattenförande är förbjuden.

Jord- och vattenslagning av med
bekämpningsmedel
behandlade
plantor inom 50 meter från
ytvattendrag som normalt är
vattenförande är förbjuden.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområden kräver tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.
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4 § Växtnäringsämnen m.m.
Sekundär skyddszon
Primär skyddszon
Spridning av slam eller urin från
avloppsreningsverk eller enskild
avloppsanläggning kräver tillstånd
av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
Yrkesmässig
spridning
av
växtnäringsämnen
inom
skogsbruket ska anmälas till den
kommunala
nämnden
för
miljöfrågor.
Lagring av naturgödsel exempelvis
i form av stallgödsel, flytgödsel
eller urin, från mer än två
djurenheter utan tät bottenplatta är
förbjudet.

Ytterligare reglering avseende hantering av stallgödsel och flytgödsel
etc. finns i förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
samt i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring, senast ändrad genom (SJVFS
2010:55).
Spridning av växtnäringsämnen inom jordbruket regleras i
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring, senast ändrad genom (SJVFS
2010:55).

5 § Upplag och deponier
Med upplag, på marken eller i vatten, avses i dessa föreskrifter
uppläggning och förvaring av massor m.m. som kan vara förorenande.
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Kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta
som upplag.
Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan
knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.
Primär skyddszon
Upplag av avfall, förorenade
massor, förorenande ämnen eller
förorenade produkter är förbjudet.

Sekundär skyddszon
Upplag av avfall, förorenade
massor, förorenande ämnen eller
förorenade produkter är förbjudet.

Upplag av massor med okänd Upplag av massor med okänd
miljöstatus kräver anmälan till den miljöstatus kräver anmälan till den
nämnden
för
kommunala
nämnden
för kommunala
miljöfrågor.
miljöfrågor.
Upplag
överstigande
en
avverkningssäsong av bark, flis,
spån, timmer och liknande utan tät
täckning är förbjudet.

Upplag
överstigande
en
avverkningssäsong av bark, flis,
spån, timmer och liknande utan tät
täckning ska anmälas till den
kommunala
nämnden
för
miljöfrågor.

Upplag av asfalt och oljegrus är Upplag av asfalt och oljegrus är
förbjudet.
förbjudet.

6 § Avloppsanläggningar
Primär skyddszon
Nyetablering
av
enskild
avloppsanläggning kräver tillstånd
av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
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7 § Täktverksamhet och andra markarbeten
Med större schaktningsarbete menas sänkning av markytan på ett
utstakat område för större anläggningsarbeten än grundläggning av en
enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete och
mindre underhållsarbeten för väg-, VA-, fjärrvärme eller liknande
ändamål omfattas inte av begreppet.
Primär skyddszon
Större schaktnings- eller
grävningsarbeten ska anmälas till
den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

Sekundär skyddszon
Större schaktnings- eller
grävningsarbeten kräver tillstånd.

Återfyllning med förorenade massor Återfyllning med förorenade massor
eller massor med okänd miljöstatus eller massor med okänd miljöstatus
är förbjuden.
är förbjuden.
Materialtäkt undantaget
husbehovstäkt är förbjudet.

8 § Energianläggningar
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för lagring och
utvinning av värmeenergi eller kyla
från ytvatten är förbjudet.
Befintlig anläggning för lagring och
utvinning av värmeenergi eller kyla
från ytvatten ska anmälas till den
kommunala nämnden för
miljöfrågor.
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9 § Transport av farligt gods
Rekommenderade vägar för transport av farligt gods anges i
”Väginformation om farligt gods” utgiven av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Primär skyddszon
Genomgående transport på andra
vägar än de som rekommenderas för
farligt gods är förbjudet.

Sekundär skyddszon
Genomgående transport på andra
vägar än de som rekommenderas för
farligt gods är förbjudet.

10 § Kalkning och annan behandling av mark och vatten
Primär skyddszon
Spridning i vatten av
veterinärmedicinska preparat eller
utfodring i samband med odling av
fisk eller skaldjur är förbjudet.

Sekundär skyddszon

Annan kemisk behandling av
vattendrag än kalkning är förbjuden.
11 § Skogsbruk
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Avverkning som inte är gallring
eller plockhuggning ska anmälas till
den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

12 § Skyltning vid vägar
Vid väggräns till vattenskyddsområdet och invid vägar som passerar
genom området ska finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet.
Sotenäs kommun ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med
skyltar.
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13 § Allmänna bestämmelser
Tillståndsprövning enligt föreskrifterna görs av den kommunala
nämnden för miljöfrågor i respektive kommun. Tillstånd enligt dessa
skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller ska
tillståndsprövas enligt Miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och
annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av Miljöbalken.
I de fall då anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för
miljöfrågor i respektive kommun.
Länsstyrelsen kan meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns
särskilda skäl. Dispens från föreskrifterna kan endast medges under
förutsättning att åtgärderna är förenliga med föreskrifternas syfte.
Inträffade olyckor, spill och läckage inom vattenskyddsområdet som kan
medföra risk för yt- eller grundvattenförorening skall omedelbart
rapporteras till räddningstjänsten på telefonnummer 112.

__________________________
Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2011.

GÖRAN BENGTSSON

Ann Rane
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