
 

 20 FS 1996:116 

 Utkom från trycket 
 den 29 september 1997 

Föreskrifter 
om skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Drev- 
dagens kronopark 2:35 vid byn Sorkmyren i Idre socken, 
Älvdalens kommun; 

beslutade den 2 december 1996. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vatten- 
lagen om skyddsområde för en grundvattentäkt vid byn Sorkmyren i 
Flötningen, Idre socken och meddelar följande föreskrifter att gälla inom 
området. 

1§ 
Allmänt  

Dessa föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på 
upprättad skyddsområdeskarta. Kartan bifogas. Skyddsområdet är upp- 
delat i brunnsområde och yttre skyddszon. 

2§ 
Förklaring  

I dessa föreskrifter används ordet hantering med betydelse enligt defini- 
tion i lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426). Orden avlopps- 
vatten, spillvatten och dagvatten används enligt förklaringar i 
Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 "Små avloppsanläggningar". Med 
farligt gods avses sådant gods som anges i 2 §, lagen om transport av 
farligt gods (SFS 1982:821). 
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3§ 
Brunnsområde 

Inom brunnsområdet, som är själva brunnen respektive källan, får endast 
vattentäktsverksamhet bedrivas. Dessa båda områden får inhägnas av 
täktinnehavama. 

4§ 
Yttre skyddszon 

Inom den yttre skyddszonen gäller följande. 

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 

 I skogsbruk får vid användning av motorsåg medföras och användas 
de petroleumprodukter som behövs för motorsågens drift. 

 I övrigt får hantering, lagring eller användning av petroleum- 
produkter inte förekomma. 

 Utan hinder härav får fordon eller maskiner som drivs med 
petroleumbaserade bränslen användas vid anläggnings- eller 
underhållsarbeten som berör vattentäkten med tillhörande ledningar. 

b) Skogsbruk  

 Skogsbruk med trakthuggning får inte förekomma. 

 Skogstrakter får användas vid tillvaratagande av vindfällen eller 
efter trädvis plockhuggning. 

 Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring 
av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. 

c) Industriell verksamhet 

 Industriell verksamhet får inte etableras. 

d) Väghållning 

 Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte före- 
komma. 

e) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

 



 Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte förekomma. 
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får inte ske 
utan tillstånd av miljönämnden. Borrningar, sprängningar eller lik- 
nande arbeten som kan leda till att täta, skyddande jordlager genom- 
bryts och grundvattnet därigenom förorenas får inte förekomma. 
Deponering av avfall får inte ske. 

f) Energianläggningar 

 Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvatten- 
värme) får inte anläggas. 

 Värmelager i grundvatten får inte anläggas. 

g) Transport av farligt gods 

 Transport av farligt gods får inte förekomma. 

 Vägen som går intill skyddsområdet skall vara skyltad med upplys- 
ningar om att skyddsområde för vattentäkt föreligger. 

 Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras till telefon 112. 

h) Terränggående fordon 

 Trafik med terränggående fordon får inte förekomma. Förbudet gäl- 
ler alla typer av terränggående fordon och oavsett årstid utom för 
uttransport av virke efter vindfällen eller trädvis plockhuggning samt  
fordon som används för arbeten som berör vattentäkten med tillhö- 
rande ledningar. 

5 § Allmänna bestämmelser 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse 
att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenförore- 
ning, omedelbart anmäls till Räddningstjänsten eller miljönämnden. 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från  
ovan meddelade föreskrifter. 

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelser mot ovan 
meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen. 

 



Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december 1996. 

Lennart Sandgren 

 Sven Jansson 

Bilaga 
Karta över skyddsområde 

 


