
 

 20 FS 1996:117 

 Utkom från trycket 
 den 17 oktober 1997 

Föreskrifter 
om skyddsområde för vattentäkterna i Kvarnåker, Vansbro 
kommun; 

beslutade den 12 december 1996. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vatten- 
lagen om skyddsområde för vattentäkter i Kvarnåker i Dala-Järna, Vans- 
bro kommun och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området. 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angi- 
vits på upprättad skyddsområdeskarta. Kartan bifogas kungörelsen. 
Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszoner och yttre 
skyddszon. 

Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra 
risk för förorening av kommunens vattentäkter inom området. 

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som medde- 
lats med stöd av annan lagstiftning. 

§1 
Brunnsområde 

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunns- 
området skall vara inhägnat. 

 ISSN 0347-1578 
 Länsstyrelsens tryckeri Falun 

 



§2 
Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier 

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt und- 
vikas. I övrigt skall iakttagas vad som gäller enligt förordningen om 
brandfarliga varor och därtill hörande tillämpningsföreskrifter. 

Inre skyddszon 

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej före- 
komma. Miljö- och byggnadsnämnden får om särskilda skäl föreligger 
meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål. 

Motorfordon får dock framföras. Transport av petroleumprodukter och 
kemikalier får ske på allmän väg med iakttagande av gällande bestäm- 
melser. 

Yttre skyddszon 

Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall 
hanteringen och lagringen vara utformad på sådant sätt att hela volymen 
vid läckage förhindras tränga ner i marken. 

För transport av petroleumprodukter och kemikalier gäller de lokala 
bestämmelser som nämnts ovan, under rubriken Inre skyddszon. 

§3 
Jordbruk och boskapsskötsel 

Spridning av gödsel och avloppsslam får ej ske på tjälad mark, 

Inre skyddszon 

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, han- 
delsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte 
förekomma. Miljö- och byggnadsnämnden far, om särskilda skäl förelig- 
ger, meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål. 

Trädgårdsskötsel i begränsad omfattning får dock förekomma. 

 



Yttre skyddszon 

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, han- 
delsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel far en- 
dast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av 
fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel. Be- 
träffande jordbruk och boskapsskötsel far ovannämnda hantering och 
lagring endast ske efter anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. 

§4 
Skogsbruk  

Kalhygge inom skyddsområdet skall undvikas. Spridning av gödsel och 
avloppsslam får ej ske på tjälad mark. Markberedning får endast ske 
efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden. 

Inre skyddszon 

Upplag av bark och timmer, hantering och lagring av växtnäringsämnen 
och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Miljö- och bygg- 
nadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, meddela dispens för visst 
ändamål. 

Yttre skyddszon 

Upplag av bark och timmer samt hantering av växtnäringsämnen och 
kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som 
erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Hantering 
av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsprodukter får ske först 
efter anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. 

§ 5 
Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt 
hantering av hushållsavfall 

Inre skyddszon 

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och dagvatten får inte 
förekomma. 

 



Avloppsledningar med tillhörande brunnar som nyinstalleras. skall vara 
täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av 
vattentäkt undviks. 

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma. 

Yttre skyddszon 

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får inte anläggas utan 
tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avloppsledningar för hushållsspillvatten och tillhörande brunnar som 
nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att 
risk för förorening av vattentäkt undviks. 

Deponering av hushållsavfall far inte förekomma. 

§6 
Industriell verksamhet 

Inre skyddszon 

Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får 
inte förekomma. Avloppsledningar med tillhörande brunnar som 
nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att 
risk för förorening av vattentäkt undviks. 
Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej ske. 

Yttre skyddszon 

Industriell verksamhet får ej etableras utan miljö- och byggnadsnämnd- 
ens tillstånd i det enskilda fallet. För hantering och lagring av kemikalier 
gäller föreskrifterna enligt § 2 ovan i tillämpliga delar. För avloppsled- 
ningar gäller föreskrifterna enligt § 5 ovan. Utsläpp av industri- 
avloppsvatten som medför risk för förorening av vattentäkt får inte ske. 

Deponering av avfall får ej ske. 

 



§7 
Väghållning 

Nyanläggning av väg får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnads- 
nämnden samt att erforderliga skyddsåtgärder vidtages för att hindra 
förorening av grundvattnet. Parkering eller uppställning av motorfordon 
far ej ske inom skyddsområdet annat än för verksamhet som krävs för att 
klara vattenförsörjningen. Sommarstugorna i området undantagna. 

Inre skyddszon 

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt 
far inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och 
dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet. 

Deponering av snö från trafikerade ytor far inte ske. 

Yttre skyddszon 

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt 
får inte förekomma utan tillstånd av tillsyningsmyndighet. 

§8 
Täktverksamhet och andra markarbeten 

Inre skyddszon 

Grustäktverksamhet får inte förekomma. Markarbeten får inte ske dju- 
pare än till 3 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra så- 
dant arbete skall redovisa läget av denna vattenyta. 

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkva- 
liteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas 
inom området. 

Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning 
av grundvattennivå.  

Deponering av främmande massor får ej ske. 

 



Yttre skyddszon 

Grustäktverksamhet far inte ske djupare än 3 meter över högsta 
grundvattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att i förekommande 
fall följa de anvisningar som länsstyrelsen, efter samråd med huvudman 
för vattentäkt, meddelar beträffande bestämmande av högsta grund- 
vattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder länsstyrelsen kan föreskriva 
till skydd för grundvattnet. Markarbeten får inte ske djupare än till 1 
meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådant arbete 
skall visa läget av denna vattenyta. Tillfartsvägar skall så långt möjligt 
vara avspärrade. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas. 

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvatten- 
kvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte 
läggas inom området. 

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av 
grundvatten eller sänkning av grundvattennivån. 

I övrigt gäller samma restriktioner som för Inre skyddszon. 

§9 
Energi- och köldmediaanläggningar 

Inre skyddszon och yttre skyddszon 

Anläggningar för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark 
eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt  
värmelager i grundvatten får ej förekomma. 

§ 10 
Transport av farligt gods  

Inre skyddszon 

Transport av farligt gods, om ej nödvändigt för drift av vattenverk, är 
förbjuden. Statens järnväg, SJ, undantagen. Inträffade olyckor skall 
omedelbart anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112. 

 



Yttre skyddszon 

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområde skall vara skyltade i 
enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckor skall 
omedelbart anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112. 

§ 11 
Allmänna bestämmelser 

Om synnerliga skäl föreligger kan länsstyrelsen, efter hörande av huvud- 
man för vattentäkt, även i övrigt medge undantag från ovan meddelade 
föreskrifter. 

Länsstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden äger utföra de under- 
sökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestäm- 
melser. 

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin 
verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av 
ovanstående skyddsföreskrifter. 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse 
att inträffade händelser som kan medföra risk för förorening av grund- 
vattnet omedelbart anmäles till Räddningstjänsten samt vattentäktsinne- 
havaren. 

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att, efter samråd med be- 
rörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvatten- 
synpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. 

Överträdelse av föreskrifter kan föranleda ansvar enligt vattenlagen om 
inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade. 

___________________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 december 1996. 

Lennart Sandgren 

 Sven Jansson 

Bilaga 
Karta över skyddsområde 

 


