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Berörd skyddzon: Beröring mellan verksamheten och föreslagna skyddsföreskrifter:

PZ A Primär skyddszon A (X) Möjlig beröring finns

PZ Primär skyddszon B X Beröring finns

SZ Sekundär skyddszon

TZ Tertiär skyddszon X Del av verksamhetens kärnverksamhet

Förbud Tillstånd Anmälan Exploatörer
Väghållare och 

transportörer
Skogsbrukare Jordbrukare

Yrkesfiskare och andra 

yrkestrafikanter på 

vatten

Friluftsliv och båtliv Boende Kort bakgrund

1a Hållning av betesdjur PZ A X Hållning av betesdjur regleras i befintlig lagstftning. Föreskriften är till för att skärpa 

reglerna inom vattenskyddsområdet. Förbud innebär att dispens, som möjliggör 

verksamhet, endast får ges om det finns särskilda skäl.  

2a Motortrafik på sjö 

(förbränningsmotor)

PZ A (X) (X) X Föreskriften ska tydliggöra innebörden av allmän aktsamhet inom 

vattenskyddsområdet. Förbud innebär att dispens, som möjliggör verksamhet, endast 

får ges om det finns särskilda skäl.  

3a Fordonstvätt PZ A (X) (X) (X) X Föreskriften ska tydliggöra innebörden av allmän aktsamhet inom 

vattenskyddsområdet. Förbud innebär att dispens, som möjliggör verksamhet, endast 

får ges om det finns särskilda skäl.   

4a Kemikalier: Uppställning PZ A&B SZ X X X X X

4b Kemikalier: Lagring utan 

sekundärt skydd

PZ A&B SZ X (X) X X X X X

4c Kemikalier: Lagring med 

sekundärt skydd

PZ A&B X (X) X X X X X

4d Kemikalier: Annan hantering PZ A&B X (X) X X X X X

5a Petroleumprodukter: 

Hantering utan sekundärt 

skydd

PZ A&B, 

SZ

X X X X X

5b Petroleumprodukter: lagring 

av asfalt och oljegrus

PZ A&B, 

SZ

SZ X X X

5c Petroleumprodukter: 

beläggningsarbeten

PZ A&B, 

SZ

X X

6a Lagring av avfall PZ A&B SZ X (X) (X) X X Hantering av avfall regleras i befintlig lagstftning. Föreskrifterna är till för att skärpa 

reglerna inom vattenskyddsområdet. Avfall, förorenade massor eller massor med 

okänd miljöstatus regleras med förbud eller tillstånd i de olika skyddszonerna.

6b Deponering av avfall PZ A&B, 

SZ, TZ
X X X Förbud innebär att dispens, som möjliggör verksamhet, endast får ges om det finns 

särskilda skäl. Verksamheten bör inte förläggas inom vattenskyddsområde.

7a Avlopp: Utsläpp av 

spillvatten och 

processvatten

PZ A&B, 

SZ

X X X

7b Avlopp: Spridning av 

avloppsslam och humanurin

PZ A&B SZ X (X)

8a Naturgödsel: Lagring PZ A&B X

8b Naturgödsel: Yrkesmässig 

spridning

PZ A&B X

9a Växtskyddsmedel: 

Yrkesmässig spridning

PZ A&B X X X X

9b Växtskyddsmedel: Jord- och 

vattenslagning

PZ A&B X X X

10a Avverkning av skog PZ A&B, 

SZ, TZ

X X Avverkning av skog omfattas av Skogsvårdslagen. Föreskrifterna är till för att 

tydliggöra reglerna inom vattenskyddsområdet. En anmälan kan resultera i att krav 

ställs på försiktghetsmått i samband med avverkningen. 

Hantering av bekämpningsmedel regleras i befintlig lagstftning. Föreskrifterna är till för 

att komplettera och skärpa reglerna inom vattenskyddsområdet.  Förbud förelås inom 

vattentäktszon och primär skyddszon i syfte att styra undan spridningen från de 

områden där bekämpningsmedel utgör en risk som inte är acceptabel ur 

vattenskyddsperspektiv. 

Restriktionsnivå Berörda

Föreskrift

Nyckelord från respektive föreskift 

redovisas. För kompletter innehåll 

hänvisas till "Förslag till 

vattenskyddsföreskrifter för Bolmens 

vattenskyddsområde" 

En kort redovisning av hur restriktionen förhåller sig till annan lagstiftning samt vilka 

restriktionsnivåer som föreslås. 

Hantering av naturgödsel regleras i befintlig lagstftning. Föreskrifterna är till för att 

komplettera och skärpa reglerna inom vattenskyddsområdet.  Förbud eller tillstånd 

förelås för de olika sorters hantering och villkor förknippade med tillstånd är ett verktyg 

för att styra förhållandena för verksamheten. 

5a har harmoniserats mot NFS 2017:5. Olika typer av beläggningsarbete och lagring 

av asfalt och oljegrus omfattas av tillstånd eller anmälan för att tillsynsmyndigheten 

ska kunna påverka förhållandena vid arbetet. 

Sammanställning av hur föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Bolmen berör de vanligaste 

verksamheterna inom vattenskyddsområdet

Hantering av kemikalier regleras i befintlig lagstftning. Föreskrifterna är till för att 

skärpa reglerna inom vattenskyddsområdet.  De skärpta kraven gäler volymer på 250 l 

eller mer. Den enda hantering av kemikalier som förbjuds helt är uppställning av 

kemikalier utan sekundärt skydd. Resterande hantering har krav på tillstånd eller 

anmälan, vilket normalt kommer att tillåtas, dock med vissa villkor eller 

försiktighetsmått. 

Hantering av avloppsvatten och slam regleras i befintlig lagstftning. Föreskrifterna är 

till för att komplettera denna lagstiftning inom vatttenskyddsområdet. Tillstånd eller 

förbud föreslås för olika aktiviteter rörande avlopp. Tillstånd kan bli förknippat med 

villkor. 


