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Utkom från trycket
den 20 november 1998

Föreskrifter
om skyddsområde för Grävs vattentäkt vid Ålheden i
Gagnefs kommun;
beslutade den 19 september 1997.
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen
om skyddsområde för Grävs vattentäkt vid Ålheden i Gagnefs kommun
och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.
Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i
brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§1
Definitioner
I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna "användning, hantering och lagring" följande innebörd:
Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.
Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed
jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.
Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till
själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och
dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.
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§2
Brunnsområde
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Området skall vara inhägnat.

§3
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter
Inre skyddszon
Får ej förekomma av volymer större än 250 liter, annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Vid hantering som medför risk för spill eller
läckage krävs hårdgöring av mark eller annan åtgärd som ger motsvarande skydd mot vattenförorening. Vid förvaring i cistern eller i lösa
behållare av mer än 250 liter krävs att lagerplatsen är så invallad att
minst hälften av vätskan, dock minst den största behållarens rymd, kan
kvarhållas. Invallningen skall i sin helhet (också botten) utföras i vattentät betong eller så att motsvarande täthet erhålles. För hanteringen ska i
övrigt iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och
NV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.
Yttre skyddszon
Får ej förekomma av volymer större än 250 liter, utan medgivande och
efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Jordbruk
Inre skyddszon
Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra
organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma.
Yttre skyddszon
Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel och andra
organiska gödselmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden. Hantering och
lagring av bekämpningsmedel far inte förekomma.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon
Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av
bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga
verksamheter kan miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.
d) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt
hantering av avfall
Inre skyddszon
Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller renoveras.
Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor far ej förekomma.
Yttre skyddszon
Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan
medgivande från miljönämnden.
Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet.
Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras.
Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet
Inre skyddszon
Industriell verksamhet får ej etableras.
För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och
användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämp liga delar.
För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.
Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.
Yttre skyddszon
Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet.
I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Väghållning
Inre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.
Yttre skyddszon
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd från miljönämnden.

g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Inre skyddszon
Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå
än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så
långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäcke.
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönämnden om det ej är uppenbart att skaderis ker för grundvattnet ej föreligger.
Deponering av främmande massor får ej ske.
Yttre skyddszon
Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet far inte ske till lägre nivå
än l m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet.
För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianläggningar
Inre skyddszon
Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme)
får ej anläggas.
Värmelager i grundvatten får ej anläggas.
Yttre skyddszon
Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden.
Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre och yttre skyddszon
Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara
skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (PM nr 830).
Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§4
Allmänna bestämmelser
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse
att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening
omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljöförvaltningen.
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från
skyddsföreskrifterna.
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot
skyddsföreskrifterna stadgas i vattenlagen.

_______________________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 september 1997.
Stefan Löfgren
Lennart Sandgren
Bilaga
Karta över skyddsområde

