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Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om fastställelse av vattenskyddsområde med
föreskrifter inom Östra Mälaren för ytvattentäkter vid Norsborg, Botkyrka kommun, Lovö
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Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, MB, om vattenskyddsområde i Östra Mälaren för ytvattentäkter (vattenverk) vid Norsborg i Botkyrka kommun, Görväln i Järfälla
kommun samt Lovö och Skytteholm i Ekerö kommun. Skyddsområdet
är indelat i vattentäktszoner kring ytvattentäkterna samt en primär och
en sekundär skyddszon. Den primära skyddszonen omfattar ett närmare
angivet vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50 meter
från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen består av landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra
Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt via dag- och dräneringsledningar avrinner mot Östra Mälaren. Vattenskyddsområdet omfattar delar av kommunerna Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Salem, Stockholm och Upplands-Bro. Skyddsområdets avgränsningar
framgår av karta till beslutet.
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken nedanstående föreskrifter.
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Definitioner
Risk för vattenförorening: en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten inom Östra
Mälarens vattenskyddsområde.
Hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring/lagring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
1 § Generell bestämmelse
Primär och sekundär skyddszon
Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening
får inte ske oavsett om verksamheten eller hanteringen är reglerad eller
inte i nedan angivna skyddsföreskrifter. Befintliga verksamheter eller
hantering ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.
2 § Vattentäktszon
Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen ska vara utmärkt med bojar.
3 § Hantering av brandfarliga vätskor
Primär skyddszon
För nytillkommande eller ändrade verksamheter som omfattar lagring
av brandfarliga vätskor, t.ex. petroleumprodukter såsom bensin, diesel,
eldningsolja etc., överstigande 250 liter, ska lagringen vara utformad
med sekundärt skydd så att hela volymen vid läckage förhindras tränga
ned i marken eller rinna ut till ytvatten.
Hantering av brandfarliga vätskor, t.ex. petroleumprodukter såsom
bensin, diesel, eldningsolja etc., får inte ske om det kan medföra risk för
vattenförorening.
Sekundär skyddszon
Hantering av brandfarliga vätskor, t.ex. petroleumprodukter såsom
bensin, diesel, eldningsolja etc., får inte ske om det kan medföra risk för
vattenförorening.
4 § Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen, t.ex. kemikalier, tjärprodukter, färger m.m., får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening.
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5 § Hantering av bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av bekämpningsmedel inom vägrenar/vägdiken samt banvallar och övriga spårområden får inte förekomma.
Hantering av bekämpningsmedel får i övrigt inte ske om det kan
medföra risk för vattenförorening.
Sekundär skyddszon
Hantering av bekämpningsmedel får inte ske om det kan medföra
risk för vattenförorening.
6 § Industriell verksamhet
Primär skyddszon
Ny industriell verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening
får inte etableras. Befintlig verksamhet ska bedrivas under iakttagande
av sådana skyddsåtgärder att risken för vattenförorening minimeras.
Primär och sekundär skyddszon
För befintlig industriell verksamhet, med undantag för tillståndsgivna
verksamheter enligt miljöbalken, samt nya industriella verksamheter där
hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras i mer än obetydlig omfattning
gäller följande:
- Lagring av hälso- och miljöfarliga ämnen får endast ske på tät, invallad yta försedd med tak. Vid nya verksamheter ska invallningen
rymma hela den lagrade volymen.
- I lokaler där hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvbrunnar som är anslutna direkt till dagvattennätet förekomma.
- Dagvattenbrunnar ska vara utformade så att risken för föroreningsutsläpp till dagvatten minimeras. Täck- eller skyddslock ska finnas
tillgängligt så att det är möjligt att snabbt förhindra att spill når dagvattensystemet.
- Utspillda vätskor eller fasta ämnen med hälso- och miljöfarliga
egenskaper får inte spolas ned i dagvattenbrunnar.
- Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska markerade körbanor finnas för tankbilar. Lastning och lossning får endast
ske på lastnings/lossningsplatta med dräneringsbrunn med stängd
ventil.
- Uppställning av farligt gods i terminalbyggnader får endast ske på
särskild uppställningsplats som ska vara tydligt utmärkt och försedd
med informationstavla som ger anvisningar om åtgärder i händelse
av olyckor.
Sekundär skyddszon
Ny och befintlig industriell verksamhet ska bedrivas under iakttagande av sådana skyddsåtgärder att risken för vattenförorening minimeras.
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7 § Energianläggningar
Primär skyddszon
Nya energianläggningar får inte anläggas utan tillstånd.
Sekundär skyddszon
Nya energianläggningar får inte anläggas om det kan medföra risk
för vattenförorening.
8 § Spillvattenhantering
Primär och sekundär skyddszon
Hantering av spillvatten får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening.
Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten från spillvatteledningsnät får inte anläggas.
Nya eller ändrade avloppsanläggningar ska utformas och drivas på
sådant sätt att risken för utsläpp av föroreningar minimeras.
Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att de inte strider mot
bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.
9 § Dag- och dräneringsvatten
Primär och sekundär skyddszon
Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där
risk för vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska
vara försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband
med t.ex. kemikalieolyckor.
Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar,
järnvägsspår, parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den
omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande
miljölagstiftning.
10 § Hantering av rengöringsmedel
Primär och sekundär skyddszon
Hantering av rengöringsmedel, t.ex. avfettningsmedel eller liknande i
samband med rengöring av fordon, båtar etc., får inte ske om det kan
medföra risk för vattenförorening.
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11 § Avfallshantering, upplag, m.m.
Primär skyddszon
Nya deponier får inte anläggas.
Nya upplag eller mellanlagring av avfall, förorenade massor eller snö
från områden utanför primär skyddszon får inte förekomma. Snötippning i vatten får inte förekomma.
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Permanenta upplag av bark, timmer, flis
eller likvärdiga produkter får inte förekomma. Tillfälliga upplag under
en avverkningssäsong får dock förekomma.
Hantering av avfall, inklusive lakvattenhantering, får inte ske om det
kan medföra risk för vattenförorening.
Befintlig verksamhet får förekomma i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att den inte strider mot
bestämmelser i gällande miljölagstiftning.
Sekundär skyddszon
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening.
Hantering av avfall, inklusive lakvattenhantering, får inte ske om det
kan medföra risk för vattenförorening.
12 § Hantering av gödselmedel
Primär skyddszon
Spridning av gödselmedel får inte ske på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad mark.
Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas.
Befintlig anläggning får användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att de inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.
Hantering av ensilage och gödselmedel, t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, ska ske på ett sådant sätt att risken för vattenförorening minimeras.
Sekundär skyddszon
Hantering av ensilage och gödselmedel, t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, ska ske på ett sådant sätt att risken för vattenförorening minimeras.
13 § Vattenbruk
Primär och sekundär skyddszon
Nya fisk- eller skaldjursodlingar får inte etableras.
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14 § Muddring, mark- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Muddring, mark- och anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd.
Mark- och anläggningsarbeten inom tomtmark, drift och underhåll av
vägar och trafikanläggningar samt nyanläggning och underhåll av va-,
gas-, el- och teleledningar etc., får utföras utan tillstånd under förutsättning att verksamheten inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.
För muddring och mark- och anläggningsarbeten som är tillståndseller anmälningspliktiga enligt miljöbalken (vattenverksamhet), krävs
inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.
Markutfyllnad och återfyllnad av schakt får endast ske med rena
massor som inte kan medföra vattenförorening.
Sekundär skyddszon
Mark- och anläggningsarbeten får inte ske om det kan medföra risk
för vattenförorening.
15 § Berg- och grustäktsverksamhet
Primär skyddszon
Nya berg- och grustäkter får inte etableras.
Befintliga täktverksamheter får bedrivas i den omfattning och enligt
de tillstånd de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Berg- och grustäktsverksamhet får inte bedrivas på ett sätt som kan
medföra risk för vattenförorening.
Sekundär skyddszon
Berg- och grustäktsverksamhet får inte bedrivas på ett sätt som kan
medföra risk för vattenförorening.
16 § Transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon
Transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar. Undantag gäller för transporter för byggnaders uppvärmning, brukande av fastigheter och anläggningar samt för transporter till industri-, handels- och värmeanläggningar.
17 § Allmänna bestämmelser
Hantering för vattentäktsverksamhetens bedrivande
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för driften av de avsedda ytvattentäkterna inom
skyddsområdet.
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Skyltning
Huvudmännen för vattentäkterna ska sätta upp informationsskyltar på
väl synlig plats längs vägar och längs farleder. För detta ändamål får
annans mark tas i anspråk. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta mark för
ovan nämnda ändamål.

STIG ORUSTFJORD
Lars Åkerblad
Miljöskyddsenheten
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