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Beslut den 25 juni 1996 (Dnr 2470-9263-95)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 § § vattenlagen dels att det område
som markerats på till beslutet hörande karta skall utgöra vattenskyddsområde för
Mölndals kommuns ytvattentäkt Rådasjön, dels följande inskränkningar i rätten att
förfoga över fastighet inom vattenskyddsområdet och om vad allmänheten har att iaktta
inom området.
§1
Hantering och lagring av petroleumprodukter
Hantering och lagring av petroleumprodukter får inte ske på sådant sätt att det finns risk
för att Rådasjön, dess tillflöden eller grundvattnet förorenas.
För hantering i övrigt skall iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och
SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.
Hantering och lagring av mer ån 200 1 petroleumprodukter skall anmälas till den
kommunala tillsynsmyndigheten. Anmälan krävs dock inte för påfyllning av oljetank för
uppvärmning av enskilda fastigheter.
För nyanläggning gäller att förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall
vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid läckage förhindras att
trånga ner marken eller avrinna till Rådasjön eller dess tillflöden.
För befintliga anläggningar gäller att tillsynsintervallen skall
halveras.
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§2
Hantering och lagring av gödsel och bekämpningsmedel m m inom jordbruket
Hantering och lagring av urin, ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska
gödselmedel och bekämpningsmedel får ute förekomma utan medgivande av den
kommunala tillsynsmyndigheten.
Utan särskilt tillstånd får dock normal användning av bekämpningsmedel klass 3 ske på
tomtmark.
§3
Upplag samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel inom
skogsbruket
Permanenta upplag av bark eller timmer samt hantering och lagring av
bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter
krävs medgivande av den kommunala tillsynsmyndigheten.
§4
Avledning av hushållsspillvatten samt hantering av avfall
Infiltrationsanläggningar eller andra enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillsvatten
får inte anläggas utan medgivande av den kommunala tillsynsmyndigheten.

Avfall får inte deponeras inom skyddsområdet.
§5
Industriell verksamhet
För befintlig verksamhet gäller att hantering, lagring och användning av miljöfarliga
ämnen inte får ske på sådant sätt att det föreligger risk för att Rådasjön, dess tillflöden
eller grundvattnet förorenas.
Avloppsledningar skall inspekteras regelbundet, så att otätheter kan upptäckas och åtgärdas.
Deponering av avfall får inte förekomma.
§6
Väghållning och underhåll av järnväg
Hantering och lagring av bekämpningsmedel, upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus
eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten.
Utan tillstånd får dock nödvändigt underhåll av vägar inklusive halkbekämpning utföras.
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Kemisk ogräsbekämpning får ej ske utmed järnväg.
§7
Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Sand- och grustakt och annan täktverksamhet får inte ske till
lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå.
Markarbeten skall ske på sådant sätt att schaktning, återfyllnad och övrig liknande
verksamhet inte orsakar risker för att yt- eller grundvatten förorenas.
Schaktning i vatten (muddring) får inte orsaka risk för förorening av ytvatten.
§8
Energianläggningar
Anläggningar för utvinning eller lagring av värme ur mark, yt- eller grundvatten får inte
inrättas och användas utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten eller
tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.
§9
Transport av farligt gods
Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i
enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall
omedelbart rapporteras genom alarmering per telefon 90 000 (112).
Transport av farligt gods år förbjuden på Rådavågen och Pixbovägen. Undantag är
transport av eldningsolja för bostadsfastighet inom skyddsområdet.
§ 10
Fordonstvätt
Fordonstvätt får ej förekomma närmare Rådasjöns strand ån 50 m.
Fordonstvätt med användande av s k avfettningsmedel eller dylikt får endast förekomma i
garage, carport eller annan plats där vattnet leds till väl fungerande reningsanläggning.
§ 11
Allmänna bestämmelser
Inom skyddsområdet skall allmän aktsamhet enligt 19 kap 1 § vattenlagen iakttagas för att
undvika att Rådasjön förorenas.
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet
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att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening
omedelbart anmäls till räddningstjänsten och den kommunala tillsynsmyndigheten. Vid
olycka eller annan omständighet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
inom skyddsområdet skall kommunens räddningstjänst tel 90 000, (112) omedelbart
larmas.
Undantag från dessa skyddsföreskrifter, utöver vad som anges respektive skyddsföreskrift
kan om särskilda skal föreligger medges av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus lån.
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter och lagstiftning
som berör skyddet av råvattentäkten bör lämnas för kännedom till miljönämnden och VAnämnden Göteborg. Tillsyn enligt vattenlagen utövas av Länsstyrelsen. Tillsyn enligt
hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter utövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden eller motsvarande nämnd inom respektive kommun. Tillsyn enligt
miljöskyddslagen utövas av Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnderna.
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifter kan enligt 21 kap
1 § vattenlagen dömas till böter eller fängelse i högst två år. Länsstyrelsen kan vid vite
förelägga den som bryter mot dessa skyddsföreskrifter att vidta rättelse.
Om tillsyn över efterlevanden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade
föreskrifter stadgas i vattenlagen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Härryda kommun skall informera Mölndals kommun
om beslut som rör Rådasjön.
Beslutet om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Rådasjön skall gälla fr o m 1
september 1996.
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