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l IDledoiog

1.1 Nedan IDPwa bcsIImmelst.r staU gilla inom det
*yddsomr.\de som UlmIrts pi bifopde kana (bilaga l).
Skyddsomddct ar indelat i brunnsonutde, inre skyddszon
och yUre skyddszon.

2 BruoosomrAdet

2.1 Inom brunnsonutdct Be endast vaaentJklveåsamhet bedri
vas. Brunnsomddet bar inhägnas sA att obehöriga ej Iger
tilllJtdc.

3 Skyddsomrldet

3.1 På vII synlig pla~ invid vIgar som Iedez in i slcyddsomri
det uppslWcs genom huwdmannens försorg skylt eller anslag
(se bilaga 2) med laICD:

·SKYDDAT VATIEN, GRUNDVATIENTÅKT
Vid risk fOr att skada vauen kontakla rtddningskAren
tfn 90000.
MIlJO- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN"

3.2 Brandfarliga varor

Bettäffande fOrvaring, hantering och transport av petrolewn
produkter och andra brandfarliga varor hInvisas till vad som
ganer enligt lagen om explosiva och brandfarliga varor och
lagen om lraI1SpOI1 av farligt gods samt de förordningar och
fllreskrifler som mcddcla1s med sIöd av dessa lagar.

3.21 På plats inom skyddsonutde där cislem fylls eller lrandfarlig
välSka eljcst hanlCras skall på vII synligt stIlle finnas en
triangullr varningsskylt (se bilaga 3) med följande text:

"VARNING Skyddsomn\de för grundva1tel1l1kt·

En rcktangullr tilläggsskylt skall ha följande text:

·Vid spill eller lIckage ring omedelbart
räddningsUren tCn 90 000.
MIUO- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN"



Vid cisterner skall skylwna p1accl'as så nara pMyllninpraret
som möjligt och vid baDlcringspJau på stolpe e1Iu byggnad
i nara ansIUUling till p1alsen.

Skyllama uppslUes på bekostnad av cistemlgaren eller den
som disponerar hanlCringspla1sen.

3.22 I li1IJmpningsCöreskriCru fråD amvariga myndighela' (f n
spränglmncsinspcktionen och räddningsverket) regleras i öv
rigt i detalj de krav som måscc uppfyllas beatffande aU far
varing, hanccring, ttansport och försl1jning av Inndfarlig
vIIska inom skyddsomrAdc. Cistcminnehavare. yrkesulOvare,
föresWldare eller den som i annan egemkap ar ansvarig för
att brandfarlig vltska incc kommer I~,ar skyldig att Unna
till iDneh4Uct i nlmnda tilJImpningsbesLlmmelser.

3.23 Innan verksamhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erford
ras, skall anmaIan göras till miljö- och hI1sosIcyddsnlmnden
för betedande av möjlighet till kontroll.

3.24 Skyddsanordningar skall skOlas och Wldethållas så att de flDl
gerar på avsett sälL Påfyllning och tappning av för grundvatt
net skadliga llmnen skall ske Wlder sländig Uppsikl Förekom
mande spill eDer Ulckage skall omedelbart rapporteras till
raddningskårcn, tCn 90 000.

3.3 Andra förorenande ämnen

3.31 Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan
förorena grundvalten, såsom smörj· och transf'onnalOroljor,
ljärproduJcter. fenoler. organiska lösningsmedel. konstgödsel,
gUla' far bl a skadedjursbckllmpning och vllxbJlrOrning, damm
bindningsmedel samt indUSlriel1a råvaror, produkter och avfalls
Imnen skaI1 ske i övercnsstllmmelse med föreskrifLcr far brand
farliga varor. i den mAn inle miljö- och hIlsoskyddsnamnden
efter särskild prOvning i samråd med vauenverkets huvudman
medger lindring i kraven. För ämne i fråga om vilket lagen om
kemiska produkter äger tiUllmpning gäller däNlöver de särskil
da föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av lagen.

3.32 Fast eller flytande spillning fdn djurstal1ar skall förvaras på
sådant sätt au grundvattnet ej förorenas. Vid omfauande djur
hållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av
spillningen.
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Anlllggningcn för gödselförvaring skall vara Ult och så inräl
lad, au uppsamlad valSka ej bräddar, t ex vid regntillfllJen och
ncdUlngcr i marken. Skyddsanordningar stall ud'Oras pi sitt
miljö- och hälsosJcyddsnamndcn i varje särskilt fall föteskriver.

Anlllggningens kapacitet skall vara så stor au uppsamlat inne
håll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelset
i övrigt au olllgcnheaer så viu möjligt kan undvikas.

Anlaggning för grovfodctcnsilcring skall ha betryggande anord
ning för uppsamling av pressvauen.

3.33 Nawrgödsel, konstgödsel, prcssvauen från silos, samt damm
bindande ämnen fAr anvlndas endast i den omfattning som er
fordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och
skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Djurbeklmp
nings- och vlxtutrolningsmedcl bör ej användas inom skydds
zon. Erfordras detta skall samråd ske med miljö- och hälsoskydds
nämnden.

3.34 Avloppsvaucn fAr ej utslllppas på eller i marlcen annat an från
redan bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmänt av
loppsnIL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i tveksamma fall efter sam
råd med länsslyrelsen medge tillslånd till avloppsutslapp inom
yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvaUJlet. Av
ledningar med tillhörande brunnar skall utföras i Ulta rör med
täta fogar.

3.35 Avfall som kan skada grundvaunet fAr ej avstjälpas eller nedgrä
vas inom skyddsorruidet utan skall regelbundet bortttansp<xteras.



3.4 Tiktverksamhet, utdikning mm

3.41 Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inm
skyddszOD får icke ske till lägre nivå än 3 m (+103.00) Over 00
raknad Mgsta gnmdvat1Cllyta. Inom yttre skyddsznn mr nllmnda
verksamhet icke ske till lägre nivå än 1 m (+102.00) Over högsta
grundvauenyta. Grundvaucnytan får i vaJje enskilt fall bestäm
mas noggrannare genom avvägning och eflCC jämförelse med
observerad grundvauenyla. Länsstyrelsen prövar efter hörande
av miljö- och hälsoskyddsnllmnden huruvida gNS- eller sandtakt
samt schaklningsarbete av större omfattning kan tillåtas under
ovannämnda nivåer. Alerfyllning av gNS och sandtag fAr ej ske
med sådant malCCial au grundvauenRSrorening eller väsentlig
minskning av grundvauenbildning och grundvat1Cllframrinning
kan bli följden.

3.42 Utdikning mr icke företagas på sådant säll att grundvauentill
gtngen påverkas.

3.43 Innan verksamhet som avses i 3.4 påbörjas, skall anmälan
göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4 Dispens

4.1 Om särskilda skäl föreligger kan Uinsstyrclsen medge undantag
från dessa bestämmelser efter hörande av miljö- och häLsoskydds
nämnden och vattenverkcts huvudman.

S Tillsyn

5.1 Om tillsyn över efterlcvnaden av beslämmelscrna i 3 stadgas i
18 kap vattenlagen. 15 § hälsoskyddslagen och 15. 16 och 17 §§
förordningen om brandfarliga varor samt i 14-17 §§ lagen om ke
miska produklCC. och 25-26 §§ lagen om lJ'anSpOrt av farligt gods.

6 Ånsvarsbestimmelser

6.1 Förseelser mot föreskrifrema i dessa bcstämmelscr besttaffas en
ligt 21 kap 1och 3 §§ vattenlagen om inte ansvarsbestärnmelser
uttlrda1s i annan ordning.
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