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Utkom från trycket
den 9 augusti 1995

om fastställelse av vattenskyddsområde med

skyddsröreskrifter rör grundvattentillgångarna på

Ulriksdal 2:3 och 2:4 i Solna kommun;

beslutade den 22 juni 1995
(d nr 2470-1992-1230).

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) ett
skyddsområde för grundvattentillgångarna på Ulriksdal 2:3 och 2:4 i Solna
kommun enligt bifogad karta.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen
(3 § vattenlagen jämförd med 29 § vattenrättsförordningen (1983:788) ) föl-
jande föreskrifter:

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skYddsområde som utmärkts
på bifogad karta. Inom det gemensamrna skYddsområdet finns infiltrations-
anläggningar och flera brunnsområden.

För befintliga anläggningar gäller i vissa fall undantag från dessa bestäm-
melser, vilket angetts under respektive rubrik-

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, an-
vändning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, tippning, omhänder-
tagande, transport, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och
därmed j ärnförliga förfaranden-

Med Miljö- och hälsoskYddsnämnden (MHN) avses den kommunala
nämnd eller myndighet som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-
och hälsoskYddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

I. Brunnsområden, inhägnad

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Områdena skall vara inhägnade, dock ej norra vattentäkten på Ulriksdal

2:3, för vilken bestämmelser gäller enligt beslut om naturvårdsområde.
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2. Skyddsområde i sin helhet

2.1 Av'opp

Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken om det
inte är uppenbart att detta kan ske utan olägenhet för grundvattnet-

Nya avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas-
Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den om-

fattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att
grundvattnet inte förorenas och att dessa anläggningar även i övrigt är fören-
liga med bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.2 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får
inte infiltreras. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den
omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.3 H antering av petroleumprodukter; kemikalier m. m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleum-
produkter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsme-
del, växtnäringsämnen m.m. får inte förekomrna.

Hantering av petroleumprodukter får dock förekomrna för byggnaders
befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds-
eller jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten enligt dessa fÖre-
skrifter.

Naturgödseloch andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt
avloppsslam får användas för drift av befintlig trädgårds- eller jordbruks-
verksamhet, men mängd m.m. måste alltid anpassas så att grundvattenkvali-
teten inte påverkas.

2.4 Jordbrok, trädgårdsskötsel

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas. Be-
fintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrif-
ter träder i kraft under förutsättning att grundvattnet inte förorenas och att
dessa anläggningar inte i övrigtstridermot bestämmelserna i miljöskyddsla-
gen, hälsoskyddslagen eller lagen och förordningen om skötsel av jordbruks-

mark.
FÖreskrifter om gödsling m.m. i befintlig verksamhet, se punkt 2.3.
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2.5 Avfallshantering

Inom området får inte hante!as a~all eller fqrorenade massor. inte heller
andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga

grun dva t ten bildni ngen.

2.6 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Uttag av grus, sand, lera eller annat material får inte sk~. sprängningsarbe-
ten eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får inte ske utan tillstånd
av Länsstyrelsen. Mindre grävningsarbeten inom tomter, i samband med
trädgårdsskötseloch dylikt, får dock utföras.

2.7 Markvänne

Jord- och bergvärmeanläggningar fårinte anläggas. Befintliga anläggningar
får användas i den omfattning som sker då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att anläggningarna inte strider mot bestämmelserna i

miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Ändring/utökning

För ändring eller utökning av befintliga anläggningar eller verksamheter som
behandlas i avsnitt 2.1, 2.3, 2.4 och 2.7 krävs tillstånd av kommunen.

Mindre åtgärder, som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av en-
skilda anläggningar, får dock utföras utan tillstånd.

3.2 Undantag

Om det finns särskilda skäloch syftet med skyddsområdet inte motverkas
kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

3.3 Tillstånd/särskilda villkor

Tillstånd kan ges för anläggningarlverksamheter som behandlas i avsnitten

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7 om det inte finns risk för förorening av grund-

vattnet.
I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen (enligt vattenlagen)

resp MHN (enligt mljöskyddslagen eller hälsoskyddslagen) föreskriva de
särskilda villkor som anses behövas för att undvika förorening av grundvatt-

net.
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3.4 Skyltning m. m.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1995.
Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsen-

het.

BIRGI1TA ISAKSSON pEREZ

Alf Sigling
Milj övårdsenheten
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