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BILAGA 5

lINDESBERGS KOMMUN, öREBRO LÄN
ROCKHAMMAR

Skyddsbestämmelser (ör grundvaUentäkt inom fasligbeten OstrOI
Ovre 1:18

L InledninG
1.1 Nedan angivna bestämmelser skall gäla inom det skyddsomrlde,

som utmärkts på bifogade karta. Skyddsomrlldet är indelat i brunns
omr~de, inre skyddszon (heldragen linje) och yttre skyddszon
(streckad linje),

2. 8runnsområdel

2.1 Inom brunnsområJei får endast vallentäktsverksamhet bedrivas.

3. Skyddsomrldet

3.1 pi!, väl synlig plats invid vägar och järnvägar som leder in i skydds
området uppsättes genom huvudmannens försorg skylt eller anslag
med lexten:

"SKYDDAT VATTEN; GRUNDVATIENTÄKT. Vid risk för
alt skada vaHen kontakta brandkåren: tfn 90000.
HÄLSOvARDSNÄMNDEN".

3.2 Brandfarliga varor

Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumpro
dukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna
bestämmelser Kungl Majt:s förordning av den l 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 90000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN".

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

Skyltarna uppsäues på bekostnad av cistemägaren eller den som
disponerar hanteringsplatsen.

3.22 I kommerskollegiets tiJlämpningsbestämmelser 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
inne kommer Jös är skyldig att känna till innehållet i nämnda till
Wmpningsbestämmelser.

3.23 Innan verks3mhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erfordras,
skall o::nmälan gör3s till va\lenverkels huvudman för beredande av
möjlighet till konlroJI.

3.24 Skyddsanordningar sk:'ll1 skötns och undcrh~lll(js så att de fungerar
på avsett sätt. Påfyllning och lappning av för grundvattnet skadliga
ämnen sbll ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller
läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tfn 90000.

3.3 Andra förorenande ämnen

:t.31 Förvaring, hantering och lransport av andra ämnen, som kan föro
rena grundvallcn. shom smörj. oeh lransformaloroljor. tjärpro
dukter, fenoler, org:!.Oiska lösningsmedel, konstgödsel, giller för bl il

skudedjurs bekämpning och våxtulrotning, dammbindningsmedel
samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i
överensslämmelse med kommerskollegiets/industriverkets motsva
rande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårds
nämnden eHer särskild prövning i samråd med vattenverkets huvud
man medger lindring i kraven. För ämne i fråga om vilket lagen om
hälso- och miljöfarliga varor äger tillämpning gäller därutöver de
siirskilJa föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av lagen.

J.32 Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant
säll all grundvattnet ej förorenas. Vid omfallande djurhållning
fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödselförvaring skall vara tät och så inrättad, alt
upp~amlad 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 ska U
vara så stor all uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid
och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter sä vitt möjligt
kan undvikas.

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

J.33 Naturgödsel, konstgÖdsel, pressvatten från silor. djurbekämpnings
och växlutrolningsmedel samt dammbindande ämnen får användas
endast i den omfauning som erfordras [ör normalt nylljande av
fastigheler för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt under
håll av vägar.

3.34 Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från re
dan bebyggd fastighel som inte kan anslutas till allmänt avloppsnät
eller från tåg under gång. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma
fall efter samråd med länsstyrelsen medge tillstånd till avloppsut
släpp inom yllre skyddszon om det kan ske utan fisk för grundvatt
net. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta
rör och med täta fogar.
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3.35 Avfall som kan skada grundvattnet fär ej avstjälpas eller nedgrävas
inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

3.4 Täktverksamhel och utdikning

3.41 Grus- och sandläkt saml slörre schaklningsarbete inom Inre skydds
zon lär icke ske liII lägre nivå än ca 3 m över beräknad bögsta
grundvattenyla. Inom yUre skyddszon får ovan nämnda verksamhet
icke ske till lägre nivå än ca 1 ffi över högsta grundvallenyta.
Grundvauenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avväg
ning och efler jämförelse med observerad grundvanenyta. Länssty.
relsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenver
kets huvudman huruvida grus- eller sandtäkl samt schaklningsar
bete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.
AlerfyHning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material
aU grundvauenförorening eller väsen!lig minskning av grundvatten
bildning och grundvanenframrinning kan bli följden.

3.42 Utdikning fär icke företagas på sådant säu all grundv~ttentillgången
påverkas.

4. Dispens

4.1 Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från
dessa bestämmelser efler hörande av hälsovårdsnämnden och val
tell\'erkets huvudman.

5. Tillsyn

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

6. AR5varsbeslåmmeIser

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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