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Bilaga 14 

Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2008-09-26 

Allmänt 

Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som finns utmärkt 

på karta i bilaga 9. Vattenskyddsområdet omfattar delar av kommunerna Håbo, Enköping och 

Upplands-Bro. 

 

Den primära och den sekundära skyddszonen omfattar både land och vattenområden. Till 

vattenområden hör även landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. 

Där väg utgör gränsen mellan den primära och den sekundära skyddszonen ska vägen och 

tillhörande vägområde ingå i den primära skyddszonen. Där väg utgör den yttre gränsen för 

den sekundära skyddszonen ska vägen inte omfattas av vattenskyddsområdet. Undantag för 

detta har gjorts vid Ekolsundsbron där E18 går över Ekolsundsviken. Där omfattas både väg 

och vägområde av den sekundära skyddszonen.  

 

Syftet med vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är att bevara vattenkvalitén i den 

del av Mälaren från vilken Bålsta vattenverk tar sitt råvatten. Införandet av inskränkningar i 

rätten att förfoga över fastigheter inom vattenskyddsområdet bidrar till att syftet uppnås.  

 

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana 

bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.  
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Definitioner 

Om inget annat anges skall miljöbalkens definitioner användas. 

I dessa föreskrifter avses med; 

Avfall: Föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör 

sig av med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

 

Befintlig verksamhet, befintliga anläggningar mm: verksamhet, anläggningar etc. som finns 

då dessa föreskrifter träder i kraft. 

 

Bräddavlopp: anordning för avledning av överflödsvatten i magasin, bassäng eller ledning då 

tillrinningen är större än avloppsanläggningens kapacitet.  

 

Dagvatten: ytligt avrinnande regn- och smältvatten. 

 

Deponi: Avgränsad plats där avfall läggs under kontrollerade former. 

 

Dräneringsvatten: vatten som avleds genom dränering i rörledning, dike eller dräneringskikt. 

 

Energianläggning: anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord 

och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord. 

 

Hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring/lagring, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden. 

 

Hälso- och miljöfarliga ämnen: ämnen som kan orsaka vattenförorening, t.ex. kemikalier, 

tjärprodukter, färger, avfettningsmedel och dylikt. 

 

Markarbeten: grävning, schaktning, sprängning, utfyllnad, pålning och andra liknande arbeten 

på land 

 

Ny verksamhet, nya anläggningar mm: verksamhet, anläggningar etc. som etableras efter det 

att dessa föreskrifter träder i kraft. 

 

Nödutsläpp: utsläpp av orenat spillvatten som orsakas av haveri eller underhållsarbete. 

 

Risk för vattenförorening: en inte obetydlig eller inga risk för tillförsel och/eller spridning av 

förorenande ämnen till yt- och grundvatten eller åtgärd i mark eller vatten som på annat sätt 

inte obetydligt riskerar att försämra vattenkvaliteten.  

 

Spillvatten: förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt som inte 

är dagvatten eller dräneringsvatten. 
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Transport av farligt gods: förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan 

lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i 

förflyttningen. Som transport avses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område 

där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum. 

 

Upplag: avgränsat område avsett för uppläggning av avfall och material. 
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1 § Generella bestämmelser 

Primär skyddszon  

Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening är förbjuden oavsett om 

verksamheten eller anläggningen är reglerad eller inte i nedan angivna skyddsföreskrifter. 

Befintliga miljöfarliga verksamheter ska bedrivas så att risken för vattenförorening 

minimeras. 

Sekundär skyddszon 

Ny verksamhet eller hantering som innebär risk för vattenförorening är förbjuden oavsett om 

verksamheten eller anläggningen är reglerad eller inte i nedan angivna skyddsföreskrifter. 

Befintliga miljöfarliga verksamheter ska bedrivas så att risken för vattenförorening 

minimeras. 

 

 

2 § Intagsområdet 
 

Inom 100 meters avstånd från råvattenintaget får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Råvattenintaget ska vara utmärkt med bojar. 

 

 

3 § Hantering av petroleumprodukter samt andra hälso- och miljöfarliga 

ämnen  

Primär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen är förbjuden om 

det kan medföra risk för vattenförorening.  

 

Vid såväl befintliga som nytillkommande verksamheter där petroleumprodukter eller andra 

hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras i mer än obetydlig omfattning gäller följande: 

 

 Lagring av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen får endast 

ske på tät, invallad yta försedd med tak.  

 

 Spill av petroleumprodukter eller andra hälso- eller miljöfarliga ämnen får inte spolas 

ned i dagvattenbrunnar.  

 

 I lokaler där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får 

inte golvbrunnar förekomma eller måste vara förslutna.      

 

 Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska särskilt markerade 

körbanor finnas för tankbilar. Lastning och lossning får endast ske på lastnings-

/lossningsplatta med dräneringsbrunn med stängd ventil alternativt försedd med lock.  
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Sekundär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen får inte ske på 

sådant sätt att det kan medföra risk för vattenförorening.  

 

Vid såväl befintliga som nytillkommande verksamheter där petroleumprodukter eller andra 

hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras i mer än obetydlig omfattning gäller följande: 

 

 Lagring av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen får endast 

ske på tät, invallad yta försedd med tak.  

 

 Spill av petroleumprodukter eller andra hälso- eller miljöfarliga ämnen får inte spolas 

ned i dagvattenbrunnar.  

 

 I lokaler där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får 

inte golvbrunnar förekomma eller måste vara förslutna.      

 

 Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska särskilt markerade 

körbanor finnas för tankbilar. Lastning och lossning får endast ske på lastnings-

/lossningsplatta med dräneringsbrunn med stängd ventil alternativt försedd med lock.  

 

 

4 § Hantering av kemiska bekämpningsmedel 

Primär skyddszon 

Hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden, med  undantag för 

skadedjursbekämpning inomhus om risk för vattenförorening inte föreligger.  

Sekundär skyddszon 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel ska så långt möjligt undvikas. Hantering av 

kemiska bekämpningsmedel inom vägrenar/vägdiken samt banvallar och övriga spårområden 

samt närmare än 6 meter från ett vattendrag är förbjuden. Hantering och spridning av kemiska 

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd från den kommunala miljönämnden med 

undantag för skadedjursbekämpning inomhus om risk för vattenförorening inte föreligger. 

 

Vid lagring av bekämpningsmedel ska lagringen ha ett sekundärt skydd så att hela volymen 

vid läckage förhindras tränga ned i marken eller rinna ut till ytvatten. 

 

 

5 § Energianläggningar 

Primär skyddszon 

Nya energianläggningar får inte anläggas utan tillstånd från den kommunala miljönämnden. 
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6 § Spillvattenhantering 

Primär skyddszon 

Utsläpp av orenat spillvatten är förbjuden, med undantag för bräddavlopp och nödutsläpp.  

 

Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten från spillvattenledningsnät är förbjudna.  

 

Nya eller ändrade spillvattenanläggningar ska utformas på sådant sätt att risken för utsläpp av 

föroreningar förhindras.  

Sekundär skyddszon 

Utsläpp av orenat spillvatten är förbjuden, med undantag för bräddavlopp och nödutsläpp.  

 

Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten från spillvattenledningsnät är förbjudna. 

 

Nya eller ändrade avloppsanläggningar ska utformas på sådant sätt att risken för utsläpp av 

föroreningar förhindras.  

 

 

7 § Dag- och dräneringsvatten 

Primär skyddszon 

Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. större 

vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att utsläpp i 

samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet ska avledas 

på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp.  

 

Sekundär skyddszon 

Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. större 

vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att utsläpp i 

samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet ska avledas 

på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp.  

 
Hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor samt anläggande av vägar och järnvägar ska ske 

på ett sådant sätt att risken för vattenförorening minimeras.  

 

 

8 § Avfallshantering och upplag  

Primär skyddszon 

Nya deponier är förbjudna. 

      

Nya upplag eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor är förbjudna.      Upplag av 

snö från områden utanför primär zon är förbjudna. Snötippning i vatten är förbjudet. 

 

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. 
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Permanenta upplag av bark, timmer, flis eller likvärdiga produkter är förbjudna. Tillfälliga 

upplag under en avverkningssäsong får dock förekomma. 

 

Hantering av avfall, inklusive lakvattenhantering, som kan medföra risk för vattenförorening 

är förbjuden.  

 

Sekundär skyddszon 

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt som kan 

medföra risk för vattenförorening är förbjuden.  

 

Hantering av avfall, inklusive lakvattenhantering, som kan medföra risk för vattenförorening 

är förbjuden.  

 

 

9 § Hantering av gödselmedel 

Primär skyddszon 

Hantering av ensilage och gödselmedel, t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, ska 

ske på ett sådant sätt risken för vattenförorening minimeras.  

 

Spridning av gödselmedel är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad 

mark.  

Sekundär skyddszon 

Hantering av ensilage och gödselmedel, t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, ska 

ske på ett sådant sätt risken för vattenförorening minimeras.  

 

 

10 § Vattenbruk 

Primär skyddszon 

Nya fiskodlingar är förbjudna. 

 

 

11 § Vattenverksamhet  

Primär skyddszon 

Vattenverksamhet är förbjuden.  

Sekundär skyddszon 

Vattenverksamhet som kan medföra risk för vattenförorening är förbjudna. 
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12 § Markarbeten  

Primär skyddszon 

Markarbeten som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden 

 

Markutfyllnad och återfyllnad av schakt och får endast ske med rena (inerta) massor.  

Sekundär skyddszon 

Markarbeten som kan medföra risk för vattenförorening är förbjudna. 

 

 

13 § Berg- och grustäktsverksamhet 

Primär skyddszon 

Nya berg- och grustäkter är förbjudna.  

Sekundär skyddszon 
Berg- och grustäktsverksamhet som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden. 

 

 

14 § Transport av farligt gods 

Primär skyddszon 

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade 

vägar. 

Sekundär skyddszon 

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade 

vägar. 

 

 

15 § Vattentäktsverksamhet 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga 

för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

 

 

16 § Skyltning 
Huvudmannen för vattentäkten skall se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig 

plats invid vägar och längs farleder, som leder in i eller genom skyddszonen, även i 

båthamnar. Skyltningen skall utföras enligt rekommendationer som getts ut av 

Naturvårdsverket 

 


