Västmanlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
ISSN 0347-1691
19FS 2015:8
Utkom från trycket
den 8 maj 2015

Länsstyrelsens i Västmanlands läns beslut om
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Köpings tätorts
vattentäkt, Köpings kommun;
beslutade den 30 januari 1998
(dnr 513-2105-15, jmf. dnr 2470-4957-97)
Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen dels skyddsområde för
vattentäkten i Köpings tätort enligt till ärendet hörande karta och dels skyddsföreskrifter för
området.
Berörda fastigheter framgår av till ärendet hörande fastighetsförteckning.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som utmärkts på till
ärendet hörande karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre
skyddszon.
För befintliga anläggningar gäller i vissa fall undantag från dessa bestämmelser, vilket anges
under respektive rubrik.
Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, användning, behandling,
förpackning, förvaring, transport, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

1. Brunnsområde
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2. Inre skyddszon
2.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm
För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, organiska
lösningsmedel, bekämpningsmedel, vägsalt och dylikt får inte hanteras eller förvaras på
sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.
Hantering av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för bostadsfastighets
oljeförsörjning, för hushållsändamål och för vad som erfordras för normal jordbruksdrift.
Förvaringstankar, stationärt uppställda arbetsmaskiner etc. skall vara utrustade eller placerade
så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken eller ut
i vattendrag.
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Vid ovan- eller underjordiskt utomhus beläget påfyllnadsrör för brandfarlig vätska skall finnas
på lämpligt sätt anbragt och utformad varningsskylt med upplysning om att cisternen är
belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
För hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lagen (1985:426) om kemiska
produkter och föreskrifter som fattas med stöd av samma lag.
2.2 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Täktverksamhet får inte etableras.
Schaktnings- och fyllnadsarbeten t.ex. i samband med vägbyggen får inte ske utan tillstånd av
Länsstyrelsen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras.
2.3 Arbetsmaskiner
Stationärt uppställda maskiner, förvaringstankar etc. skall vara utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken eller ut i
vattendrag.
2.4 Avfallshantering mm
Inom området får inte avfall, förorenade massor mellanlagras eller deponeras och inte heller
andra massor t.ex. bark, asfalt som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga
grundvattenbildningen.
2.5 Industriell verksamhet
Industriell verksamhet får inte etableras. Befintlig verksamhet får dock bedrivas motsvarande
nuvarande omfattning.
2.6 Avlopp
Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Befintliga anläggningar får dock användas
motsvarande nuvarande omfattning.
2.7 Dagvatten
Dagvatten från förorenade ytor t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras.
Befintliga anläggningar får dock användas motsvarande nuvarande omfattning.
2.8 Jordbruk
Påfyllning av förvaringstankar och spridningsutrustning och lagring på mark, av växtnärings
ämnen, kemiska bekämpningsmedel, avloppsslam och ensilage får ej förekomma. Spridning
av avloppsslam får ej förekomma. Spridning av växtnäringsämnen och kemiska
bekämpningsmedel får ske i normal omfattning enligt länsstyrelsens rekommendationer.
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får ej anordnas.
2.9 Väghållning
Vägsaltning skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.
2.10 Markvärme
Markvärmeanläggningar får ej anläggas. Befintliga anläggningar får dock användas
motsvarande nuvarande omfattning.

19FS 2015:8

3. Yttre skyddszon
3.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm
För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, organiska
lösningsmedel, bekämpningsmedel, vägsalt och dylikt får inte hanteras eller förvaras på
sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.
Hantering av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för bostadsfastighets
oljeförsörjning, för hushållsändamål och för vad som erfordras för normal jordbruksdrift.
Förvaringstankar, stationärt uppställda arbetsmaskiner etc skall vara utrustade eller placerade
så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken eller ut
i vattendrag.
Vid ovan- eller underjordiskt utomhus beläget påfyllnadsrör för brandfarlig vätska skall finnas
på lämpligt sätt anbragt och utformad varningsskylt med upplysning om att cisternen är
belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
För hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lagen (1985:426) om kemiska
produkter och föreskrifter som fattas med stöd av samma lag.
3.2 Täktverksamhet och andra schaktarbeten
Uttag av grus och sand eller annat material får ej ske till större djup än två meter över högsta
grundvattenyta och ej utöver meddelat täkttillstånd.
Schaktnings- eller fyllningsarbeten t.ex. i samband med vägbyggnad får ej ske utan tillstånd
från Länsstyrelsen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras.
3.3 Arbetsmaskiner
Stationärt uppställda maskiner, förvaringstankar etc. skall vara utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken eller ut i
vattendrag.
3.4 Avfallshantering
Inom området får inte avfall, förorenade massor mellanlagras eller deponeras och inte heller
andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga
grundvattenbildningen.
3.5 Industriell verksamhet
Industriell verksamhet eller annan med för grundvattnet skadligt spill eller avfall såsom syror,
luter eller metallsalter, får ej anordnas.
3.6 Avlopp
Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan att miljönämnden lämnat tillstånd härtill.
3.7 Dagvatten
Dagvatten från förorenade ytor, främst vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras.
Befintliga anläggningar får dock användas motsvarande nuvarande omfattning.
3.8 Jordbruk
Hantering av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel och dylikt skall ske på sådant
sätt att risk för förorening av grundvattnet inte föreligger. Lagring på mark av ensilage,
växtnäringsmedel, avloppsslam och bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av
länsstyrelsen. Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får ej anordnas utan
tillstånd av länsstyrelsen.
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3.9 Väghållning
Vägsaltning skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten ej påverkas.
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av
Länsstyrelsen.
3.10 Markvärme
Markvärmeanläggning får ej anläggas utan tillstånd av Länsstyrelsen. Befintliga anläggningar
får dock användas motsvarande nuvarande omfattning.

4. Allmänna bestämmelser
Plan för sanering vid akut föroreningsrisk skall upprättas av vattentäktens huvudman.
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen meddela undantag från här ovan meddelade
föreskrifter.

5. Upplysningar
Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag författningen utkom från trycket i
Västmanlands läns författningssamling.

Håkan Wåhlstedt
Magnus Svensson
(Miljöenheten)

