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BILAGA 8

LINDESBERGS KOMMUN, öREBRO LAN
NORRA ALLMÄNNINGBO
Skyddshestämmelser för grundvattentäkt inom fastigheten Allmänn1ngbo
Norra 1:26 och 1:36

1. Inledning

1.1 Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsomräde,
som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i två
brunnsområden, inre skyddszon (heldragen linje) och yttre skydds
zon (strecka linje).

2. Brnnnsområden

2.1 Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3. Skyddsområdet

3.1 På väl synlig plats invid vägar och järnvägar som leder in i skydds
området uppsättes genom huvudmannens försorg skylt eller anslag
med texten:

"SKYDDAT VATTEN; GRUNDVATTENTÄKT. Vid risk för
att skada vatten kontakta brandkåren: tfn 90 000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN".

3.2 Brandfarliga varor
Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumpro
dukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna
bestämmelser Kungl Maj:ts förordning av den 1 december 1961
(SFS nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets samt
statens industriverks tillämpningsbestämmelser.

3.21 På plats där cistern fylls eller brandfarlig vätska eljest hanteras och
som är belägen inom skyddsområde utanför tätbebyggt område
skall på väl synligt ställe finnas en triangulär varningsskylt med
följande text: "Fara för vattenförorening, skyddsområde".

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tfn 90 000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN".

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som
möjigt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära
anslutning till platsen.

Skyltarna uppsättes på bekostnad av cisternägaren eller den som
disponerar hanteringsplatsen.

3.22 I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras
i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all för
varing, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska
inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare
eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig
vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda
tillämpningsbestämmelser.



3.23 Innan verksamhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erfordras,
skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av
möjlighet till kontroll.

3.24 Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar
på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadiga
ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller
läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tin 90 000.

3.3 Andra förorenande ämnen

3.31 Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan föro
rena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärpro
dukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för
bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindnings
medel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall
ske i överensstämmelse med kommerskollegiets/industriverkets
motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte
hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vatten
verkets huvudman medger lindring i kraven. För ämne i fråga om
vilket lagen om hälso- och miljöfarliga varor äger tillämpning gäller
därutöver de särskilda föreskrifter som kan ha meddelats med stöd
av lagen.

3.32 Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant
sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning
fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödselförvaring skall vara tät och så inrättad, att
uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen och nedtränger
i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämn
den i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall
vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid
och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt
kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning
för uppsamling av pressvatten.

3.33 Naturgödsel, konstgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings
och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas
endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av
fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt under
håll av vägar.

3.34 Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från
redan bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmänt avlopps
nät eller från tåg under gång. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma
fall efter samråd med länsstyrelsen medge tillstånd till avloppsut
släpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvatt
net. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta
rör och med täta fogar.

3.35 Avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas
inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
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3.4 Täktverksamhet

3.41 Bergsprängning inom skyddsområde bör i möjligaste mån undvikas.
Om bergsprängning ändå sker kan hälsovårdsnämnden föreskriva
att grundvattennivåerna kontrolleras genom vattenståndsmätningar
i omgivande bergborrade brunnar. Aterfyllning av schakt får ej
ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig
minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan
bli följden.

4. Dispens

4.1 Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från
dessa bestämmelser efter hörande av hälsovårdsnämnden och vat
tenverkets huvudman.

5. Tillsyn

5.1 Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3. stadgas i 2 §
hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brand
farliga varor samt i 58 § lagen om hälso- och miljöfarliga varor.

6. ÅDsvarsbestämmelser

6.1 Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt
13 kap 14 § andra stycket vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser
utfärdats i annan ordning.
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