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Utkom från trycket
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om fastställelse av vattenskyddsområde med

skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid

Frösundavik, Solna kommun;

beslutad den 22 juni 1992

(dnr 2470-1992-1232).

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen
(1983:291) samt 29 § vattenrättsförordningen (1983:788) ett skyddsområde
för grundvattentillgången vid Frösundavik i Solna kommun, enligt bifogad
karta.

Vattenskyddsområdet omfattar endast en skyddszon. Länsstyrelsen fast-
ställer vidare med stöd av samma lagrum följ ande föreskrifter för skyddsom-
råde.

Föreskrifter rör skyddsområdet

§ I Avlopp och dagvatten

Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken om det inte är up-
penbart att detta kan ske utan olägenhet för grundvattnet. Redan befint-
liga avloppsanläggningar får däremot användas i nuvarande omfattning.

Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt mate-
riaioch med täta fogar.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

§ 2 Gödselhantering m.m.

Förvaring av fast och flytande spi]]ning från djurstallar samt pressvat-
ten från ensi]agean]äggningar skall ske så att grundvattnet inte fÖrore-
nas. Förvaringsan]äggningar skall vara täta och ha tillräck]ig kapacitet.
Deras innehåll får inte genom bräddning, t.ex. vid regntillfällen, tränga
ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras en]igt av mi]jö- och hä]-
soskyddsnämnden i varje särskilt falllämnade anvisningar.

Naturgödseloch andra gödningsämnen samt skadedjurs-, bekämp-
nings- och växtskyddsmedel får användas endast i den omfattning som
erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter. Vägsaltning bör
undvikas.
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§ 3 Förvaring, transport, upplag m.m.

Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor,
tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och
isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfalls-
ämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. MiljÖ-
och hälsoskyddsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lag-
ras och föreskriver Vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste

vidtas-
Upplag av avfall eller ämne som kan förorena grundvattnet får inte

anordnas eller nedgrävas.

§ 4 Schaktning, täktverksamhet

För sprängnings- och schaktningsarbeten gäller att sådana ingrepp i
jord och berggrund inte får medföra försämrad kvalitet eller tillgång på

grundvatten-
Schaktning får inte ske till lägre nivå än motsvarande ca I m över

högsta naturliga grundvattenstånd.
Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under

nämnda nivå.
Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt

att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning
och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 5 Sprängning

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i brunnar fortlöpande

kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrin-

nande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 6 Energianläggningar

Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och

hälsoskyddsförvaltningen och vattentäktsinnehavaren.

§ 7 Skyltar

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid

vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informations-

skyltar. Skyltningen skall utföras enligt Statens naturvårdsverks anvis-

ningar. Annans mark får tas i anspråk för detta.

§ 8 Övrigt

Utöver dessa föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i lagen (1982:821)

och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor samt lagen (1985:426)

och förordningen (1986:835) om kemiska produkter.
Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening

skallomedelbart anmälas till räddningskåren, tel. 90000 och till miljö-

och hälsoskyddsförvaltningen.
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Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan
meddelade fÖreskrifter-

Tillsynen utövas i första hand av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21

kap. 1 § vattenlagen.

Föreskrifterna träder i kraft dagen efter det de utkommit från trycket i

länets författningssamling.
Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsen-

het.r'"

BIRGInA ISAKSSON pEREZ

~

Annika Blomquist

Miljövårdsenheten
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