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Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde
och föreskrifter för grundvattentäkten Hogsta-Skottbacken,
Kungsörs kommun samt beslut om upphävande av tidigare beslut
om vattenskyddsområde med föreskrifter;
beslutade den 6 april 2011
(dnr 513-11936-09)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken om vattenskyddsområde för
grundvattentäkten Hogsta-Skottbacken i Kungsör, Kungsörs kommun. Skyddsområdet är
indelat i vattentäktszon samt primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skyddsområdets
utbredning framgår av till ärendet hörande karta.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedanstående
skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.
Berörda fastigheter framgår av till ärendet hörande fastighetsförteckning.
Detta beslut ersätter beslutet om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter som
meddelades i dom vid Österbygdens vattendomstol den 22 maj 1969 (AD 57/1965).

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som anges på till ärendet
hörande karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär, sekundär och
tertiär skyddszon.

1 § Definitioner
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
förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel definieras i 14 kap. miljöbalken.
Miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. miljöbalken.
Farligt gods och transport av sådant gods definieras i lag (2006:263) om transport av farligt
gods.
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Med sällskapsdjur avses i dessa föreskrifter djur som används för sällskap och som i
allmänhet huvudsakligen vistas inomhus.
Med schaktningsarbeten avses i dessa föreskrifter en sänkning av markytan på ett område för
större anläggningsarbeten än grundläggning av enskild villa eller där lerlager punkteras.

2 § Vattentäktszon
All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva vattentäktsverksamhet är
förbjuden. Vattentäktszonen ska vara inhägnad och får endast disponeras av
vattentäktsinnehavaren.

3 § Petroleumprodukter
Generella bestämmelser: För hantering av petroleumprodukter skall iakttagas vad som gäller
enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt därtill hörande
allmänna råd.
Primär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och
jordbruksfastigheter får inte förekomma utan tillstånd.
All övrig hantering av petroleumprodukter är förbjuden. Undantaget från förbud är hantering
av mindre än 50 liter och drivmedel i fordon och arbetsmaskiner.
Sekundär skyddszon
För all hantering av petroleumprodukter krävs tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är
hantering av mindre än 100 liter och drivmedel i fordon och arbetsmaskiner.
Tertiär skyddszon
För all hantering av petroleumprodukter krävs anmälan. Undantaget från anmälningsplikt är
hantering av mindre än 250 liter och drivmedel i fordon och arbetsmaskiner.

4 § Bekämpningsmedel
Generella bestämmelser: Kemiska bekämpningsmedel får inte yrkesmässigt användas inom
skyddsområdet utan tillstånd av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet (SNFS 1997:2).
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel, annan än privatpersoners hantering inomhus, är
förbjuden.
Sekundär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel, annan än privatpersoners hantering inomhus, får
inte förekomma utan tillstånd.
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5 § Växtnäringsämnen och djurhållning
Primär skyddszon
Hantering av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam), annan än
privatpersoners hantering för normalt husbehov, får inte förekomma utan tillstånd.
Med undantag för sällskapsdjur får djurhållning (inkl. bete) inte förekomma utan tillstånd.
Sekundär skyddszon
Hantering av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam), annan än
privatpersoners hantering för normalt husbehov, får inte förekomma utan tillstånd.

6 § Avverkning och upplag av timmer
Primär och sekundär skyddszon
Avverkning, annan än med handhållna redskap, får inte förekomma utan anmälan.
Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, andra än privatpersoners upplag
för normalt husbehov, är förbjudna.
Tillfälliga icke övertäckta upplag av bark, flis, spån och liknande får inte förekomma utan
tillstånd. Med tillfällig avses högst en avverkningssäsong. Undantaget från tillståndsplikt är
privatpersoners upplag för normalt husbehov.

7 § Infiltration och avledning av avloppsvatten
Primär skyddszon
Inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll
och från gemensamhetsanläggningar är förbjuden.
För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd.
Sekundär skyddszon
För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka
hushåll och från gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd.
För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd.

8 § Hantering av avfall
Primär skyddszon
Upplag av avfall eller av massor som är förorenande är förbjudna.
Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför primär skyddszon är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Permanenta upplag av avfall eller av massor som är förorenande är förbjudna. Tillfälliga
upplag av avfall eller av massor som är förorenande får inte förekomma utan tillstånd. Med
tillfälliga avses 6 månader.
Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför primär och sekundär skyddszon är
förbjuden.

9 § Väghållning
Primär och sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt eller därmed jämförlig produkt är förbjudna.
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Tertiär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt eller därmed jämförlig produkt får inte förekomma utan
tillstånd.

10 § Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Primär skyddszon
Materialtäkt (grus-, ler-, bergtäkt eller liknande) är förbjuden.
Schaktning, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan tillstånd.
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete och mindre vägunderhåll omfattas inte av
tillståndsplikt.
Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är förbjuden.
Sekundär och tertiär skyddszon
Materialtäkt (grus-, ler-, bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken,
t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd.
Schaktning, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan anmälan.
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete och mindre vägunderhåll omfattas inte av
anmälningsplikt.
Utfyllnad i mark med massor som är förorenande är förbjuden.

11 § Energianläggningar och uttag av grundvatten
Primär skyddszon
Inrättande av anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och
grundvatten är förbjudet.
Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten, som inte avser kommunal
vattenförsörjning, är förbjudet.
Sekundär skyddszon
Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och grundvatten får inte
inrättas utan tillstånd.
För inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten, som inte avser kommunal
vattenförsörjning, krävs tillstånd.

12 § Uppställning av fordon och arbetsmaskiner
Primär och sekundär skyddszon
Uppställning och återkommande parkering av fordon med farligt gods är förbjuden.
Uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och
stationära förbränningsmotorer får inte ske utan tillstånd.
Tertiär skyddszon
Uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och
stationära förbränningsmotorer får inte ske utan anmälan.

13 § Fordonstvätt
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt på andra platser än för
ändamålet avsedd anläggning med olje- och bensinavskiljare är förbjuden.
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14 § Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Etablering av miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för yt- eller grundvatten är
förbjuden.
Sekundär skyddszon
Etablering av miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för förorening av yt- eller
grundvatten och som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken fordrar tillstånd.

15 § Begravningsplatser
Primär skyddszon
Etablering av begravningsplatser är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Etablering och utvidgning av begravningsplatser är förbjuden. Undantaget från förbud är
utvidgning av begravningsplatser för urnsättning.
Utvidgning av begravningsplatser för urnsättning får inte ske utan tillstånd.

16 § Anmälning vid olyckshändelse
Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas
av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den
kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, miljö- och hälsoskyddsenheten.

17 § Allmänna bestämmelser
a. Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag författningen utkom från trycket i
Västmanlands läns författningssamling.
b. Tillstånd och anmälan
Ansökan om tillstånd samt anmälan enligt föreskrifterna skall göras till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, miljö- och hälsoskyddsenheten som därvid kan föreskriva villkor för
verksamheten. En förutsättning för tillstånd är att verksamhetsutövaren kan visa att
verksamheten kan utföras utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. Innan
beslut meddelas ska Myndighetsförbundet höra vattentäktens huvudman.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats
eller skall tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd),
11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning
utfärdad med stöd av miljöbalken.
c. Dispensmöjligheter
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen i Västmanlands län meddela dispens från
föreskrifterna. Innan ett dispensbeslut meddelas ska Länsstyrelsen höra vattentäktens
huvudman samt Miljö- och hälsoskyddsenheten vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
En dispens kan förenas med villkor.
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d. Vattentäktsverksamhet
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga
för vattentäktsverksamhetens bedrivande.
e. Skyltning
Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall sättas
upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen ansvarar för att
vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.
För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50
meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd.
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se § 3) hanteras, skall skylt
uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av
huvudmannen.
f. Överträdelse och påföljd
Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap 2 och 2 a §§
miljöbalken.

Håkan Wåhlstedt
Magnus Svensson
(Miljöenheten)

