
om skyddsområde för grundvattentiUgång
i Hjortkvam, Hallsbergs kommun,
meddelat den 6 aprD 1982.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsom
råde enligt bifogade karta för den grundvattentillgång som utnyttjas för
vattenförsörjningen inom tätbebyggelse i Hjortkvarn samt föreskriver att
följande skyddsbestämmelser skall gälla inom området.

Örebro läns författningssamling
Länsstyrelsen

Beslut 18FS 1982:12

Utkom från trycket
den 16 april 1982

SKYDDSBESTÄMMELSER
§ l
Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som ut
märkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde
(skrafferat), inre skyddszon (heldragen linje) och yttre skyddszon
(streckad linje).

§ 2
Inom bmnnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3
Inom skyddsområdet skall gälla följande:.
a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes

genom huvudmannens försorg en skylt med texten:
"SKYDDAT VATTEN; GRUNDVATTENTÄKT. Vid risk för att
skada vatten kontakta brandkåren: tel 90 000. HÄLSOVARDS
NÄMNDEN".

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

c) 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:

"YARNING! Skyddsområde för grundvattentäkt".
En rektangulär .tilläggsskylt skall ha följande text:
"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 90000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN." -
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Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som
möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära
anslutning till platsen.
Skyltarna uppsättes på bekostnad av cisternägaren eller den sQm
disponerar hanteringsplatsen.

d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras i
övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring,
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
komIner lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämp..
ningsbestämmelser.

e) Innan verksamhet påbörJas för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall
anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlig
bC)t till kontroll.

f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på
avsett sätt. Påfyllning och tappning av för arundvattnet skadliBa
ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller
läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 90000.

I) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förore
na grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter,
fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skade
djurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt
industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överens..
stämmelse med kommerskollegiets/industriverkets motsvarande före
skrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden
efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medier
lindring i kraven. För ämne i fråga om vilket lagen om hälsQ.. och
miljöfarliga varor äger tillämpning gäller därutöver de särskilda före
skrifter som kan ha meddelats med stöd av lagen.

h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant
sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhlllning ford
ras 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 pi sätt hälsovArdsnämn
den i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara
så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och
undet sådana betinselser i övriit att olägenheter så vitt möjligt kan
undvikas.

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

i) Naturgödsel, pressvattenfrån silor, djurbekämpnings- och växtut
rotningsmedel s.amt dammbindande ämnen får användas endast i den
omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för
jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.



j) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från redan
bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmänt avloppsnät. Häl
sovårdsnämnden kan i tvek$ammca. fall efter samråd med länsstyrel
sen medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon 0lll det
kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhöran
de brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

k) Avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas
inom skyddsområdet utan skall regelbunden borttransporteras.

l) Orus- och sandtäkt samt större schaktningaarbete inom inre skyd4s·
zon får icke ske till lägre nivå än som angivits å bifogade kartor i
m ö h, motsvarande ca 3 m över beräknad högsta grundvattenyta.
Inom yttre skyddlZtlD får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre
nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i
varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse
med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall
vara något av de kvarstående borrör som höjdbestämts vid under
sökningarna för vattentäkten eller de observationsrör som eventuellt
utförts i samband med undersökningar för bestämmande av lämplig
zonindelning. Länsstyrelsen prövar efterhörande av hälsQvårdsnämn
don och vattenverkets huvudman huruvida grus· eller sandtäkt s~t
schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämn
da nivåer. AterfyUning av arus- eller sandt~g får ej ske med sådant
material att grundvattonförorening eller väsentlig minskning av
gnIndvatt~nbildnin8 och grundvf;lttenfr&\mrinning kan bli följden.

m) Utdikning får icke företagas på såd_nt sätt att grundvattentillgången
påverkas. .,

§ 4
Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälso
vårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor
samt i S8 § lagen om hälso- och miljöfarliga varor.

§ S
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från dessa
bestämmelser efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets
huvudman.

§ ,

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 1~

kal' 14 § andra stycket vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser utfär.
dats i annan ordning.

Beslutet träder i kraft den 31 maj 1982.
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