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VÄSTERNORRLANDS LÄNS 

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER 
Nr 15 5 februari 1975 

[[! Nr 15. Revidering av skyddsområde för grundvattcntiikt i Nordingrå-
vallen, Kramfors kommun, 

Länsstyrelsen har genom beslut 1975-01-29 upphävt skyddsområde och skydds
föreskrifter för den del av skyddsområdet som berör vattentäkten på fastig
heten Prästbordet 1:56 i Nordingrå, Kramfors kommun. Därefter kvarstår nu 
ett skyddsområde med omfattning som framgår av en till ärendet hörande 
karta benämnd "skyddsområde för vattentäkt på Prästbordet 1 :134", reviderad 
1975-01-20. Incm detta område skall följande föreskrifter iakttagas. 

1 § 

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta, skall gälla föreskrif
terna i §§ 2-13. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre 
skyddszon. 

Brunnsområdet 

2 § 

Inom brunnsområde, som utgörs av fastigheten Prästbordet 1:134, Nordingrå 
socken, Kramfors kommun, får endast vattentäktsver~samhet bedrivas. 
Brunnsområdet skall vara inhägnat sä att obehöriga ej äger tillträde. I an
slutning till brunnsområdet skall de t finnas varningsskylt med upplysning om 
att omgi\'ande mark tlr b elägen inom skyddsområde för grundvattentäkt. 

Inre och yttre skyddszon 

3 § 

Brandfarlig vätska får fön·aras, hanteras och transporteras endast i överens
Stdmmelse med kommcrs}:ollcgiets tillämpningsbest~mmelser till forordningen 
den 1 december 1961 (SFS nr 568) om brandfarliga ,·aror (kommersko!legiets 
författningssamling Ser B 1970 nr 1). 
Vid spill eller läckage av mer än obetydli; omfattning skall händelsen ome
delbart rapporteras till hälsovilrdsnämnden. 

4 § 

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin mm skall 
iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda a v kororoccskoUegi~t u tfii1 da 

-------------thit' H:t::arr:111TJ,ppl1rl11lm1r~:,;:rosbe.stammeiser rnr-forordningen om brandfarliga varor. 

5 § 

For förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga 
ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjä ra och tjärprodukter. gifter för bl a ska-
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dedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt 
vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets (nu
mera industriverkets) föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte häl
sovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då be
stämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de 
skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas. 

6 § 

Gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning 
får endast anordnas om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder 
mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsq
vårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövnings
skyldighet som avses i miljöskyddskungörelsen (1969:388, ändrad 1972:224) 
föreligger. 

7 § 

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrot
ningsmecfol samt dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning 
som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogs
bruk samt för sedvanligt underhåU av vägar. Motsvarande gäller användande 
av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloak
slam får ej utspridas. 

8 § 

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsled
ningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt matcr.ial och med täta 
fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom yttre skydds::on medge undantag häri
från om det med hänsyn till a\•loppsvattnets mängd och föroreningsgrad, 
markbeskaffenhet och grundvattenytans djup mm kan ske utan risk för 
grundvattnet. 

9 § 

Inom inre skydds:on får tippning och nedgrävning av sopor och annat av
fall ej ske. Inom yttre skydds:on får tippning och nedgrävning av sådant av
fall ej ske utan tillstånd av hälsovårdsnämnden. 

10 § 

S1:haktning, däri inräknat grus och sandtäkt, får inom inre skydds.:on ej ske 
till lägre nivå än tre meter över beräknad högsta grundvattenyta och inom ... 
yttre skydds:on ej ske till lägre nivå än en meter över samma grundvatten
yta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbär ande marklagret tillvara
tas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten och släntytor, sedan des
sa först avjämnats. Jgenfyllnad av grus- eller sandtäl...'i får ej ske med sådant 
material, som kan medföra grund,•attenförorening eller betydande minskning 
av grundvattenbildning och grundvattenframrinning. 
Inom skyddszon får ej borrningar eller liknande undersökningsarbeten ut
föras, som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och grund
vattnet förorenas. 
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Länsstyrelsen kan efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till 
schfktning under nämnda nivå och till i övrigt angivna arbeten. 

11 § 

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälso
vårdsnämnden. 

Allrniinno bestämme)scr 

12 § 

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårds
nämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan. 

13 § 

Förseelse mot föreskrifterna 5-10 §§ bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § 
andra stycket vattenlagen. 

Länsstyrelsen 

Nr 15 . .f sid. 325 ex. Härnö-Tryck - Hllmösand 1975 
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