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Länsstyrelsens i Västmanlands läns beslut om 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Guttsta Bryggeri 

ABs grundvattentäkt vid Kolsva, Köpings kommun; 

 

 
beslutade den 19 november 1993 

(dnr 513-2096-15, jmf. dnr 2470-7400-92) 

 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) dels 

skyddsområde för Guttsta Bryggeri ABs grundvattentäkt på sätt som framgår av till ärendet 

hörande karta och dels nedanstående skyddsföreskrifter för området.  

 

Berörda fastigheter framgår av till ärendet hörande fastighetsförteckning. 

 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 

1 §  Brunnsområde 
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall 

vara inhägnat eller på annat sätt helt avgränsat. 

 

2 a §  Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 
Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt som möjligt undvikas. I 

övrigt skall iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNVs 

föreskrifter om brandfarliga vätskor.  

 

Inre Skyddszon: Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej 

förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära 

förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade 

volymen vid läckage förhindras att tränga ner i marken. 

 

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får 

inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

miljönämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon. 

 

2 b §  Jordbruk och boskapsskötsel 
Normal användning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel enligt länsstyrelsens 

rekommendationer kan i princip tillåtas. 
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Inre Skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och 

bekämpningsmedel får ej förekomma. 

 

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra 

organiska gödselmedel samt bekämpningsmedel får endast förekomma i den 

omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och 

boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel. 

  

2 c §  Skogsbruk 
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och 

lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga 

verksamheter kan miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. 

 

2 d § Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten samt hantering av 

avfall 
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och dagvatten får ej 

förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara 

täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt 

undviks. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma. 

  

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan 

medgivande från miljönämnden. Avloppsledningar för hushållsspillvatten och 

tillhörande brunnar som nyinstalleras samt dagvattenledningar skall vara täta. 

Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks. 

Deponering av avfall får ej förekomma. 

 

2 e §  Industriell verksamhet 
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell 

verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna 

enligt 2 a § ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt 2 

d § ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma. 

 

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan förprövning i det 

enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. 

 

2 f §  Väghållning 
Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej 

förekomma. 

 

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske 

utan beslut av miljönämnden. 

 

2 g §  Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 
Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre 

nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som vill utföra sådana 

åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Schaktningsarbeten, t ex i samband med 

vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönämnden om det ej är uppenbart att 
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skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej 

ske. Risken för oljespill ska beaktas. 

 

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre 

nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. I övrigt gäller samma restriktioner 

som för inre skyddszon. 

 

2 h §  Energianläggningar 
Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, 

grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. 

 

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan beslut av 

miljönämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. 

 

3 §  Allmänna bestämmelser 
Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd eller annat beslut får fortsätta 

sin verksamhet enligt i beslutet meddelade villkor eller föreskrifter samt beaktande av 

ovanstående skyddsföreskrifter. 

 

Huvudmannen för grundvattentäkt åligger att, efter samråd med berörda väghållare, 

sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. 

Skyltningen ska utföras enligt Statens Naturvårdsverks anvisningar. 

 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse att inträffade 

händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 

räddningstjänsten och miljönämnden. 

 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade 

föreskrifter. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag författningen utkom från 

trycket i Västmanlands läns författningssamling. 

 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap 2 och 2 a §§ 

miljöbalken.  

 

 

 

 

 

Håkan Wåhlstedt 

 

 

   Magnus Svensson 

(Miljöenheten) 

 


