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KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för
grundvattentäkten på Kungshagen 2:1 i Strängnäs kommun

utfärdad den 24 januari 1991.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen,
skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Kungshagen 2:1 i
Strängnäs kommun.

Skyddsområdet är markerad på härvid fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon och skyddszon.

Inom brunnszonen skall följande gälla.

§ 2 Brunnszonen skall utgöras av cirkel med radien 4 m runt
vattentäktens överbyggnad. Denna skall vara tillfredsställ- ande låst
och inhägnad.

Inom brunnszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inom skyddszonen skall följande gälla
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§ 3
Brandfarliga vätskor

a) Hantering av brandfarliga vätskor samt skyddsanordningar för
stationär maskin eller motorfordon, skall ske så att vätskan ej kan
förorena grundvattnet och i övrigt i enlighet med statens
naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om skydd för
vattenförorening vid hantering av vätskor (SNFS 199:5, MS:25)
samt sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och
rörledningar mm för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1989:14) samt
allmänna råd till dessa.

Kemikalier

b) Hantering av kemikalier får inte ske på sådant sätt att
grundvattnet kan förorenas.

Exempel på sådana kemikalier är smörj- och transformatoroljor,
tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska
bekämpningsmedel, frostskyddsmedel med flera produkter. Efter
anmälan föreskriver miljö- och hälso- skyddsnämnden intill vilken
mängd kemikalier får lagras, och vilka skyddsåtgärder som i
förekommande fall skall vidtagas.

c) Vid påfyllningsröret till varje cistern för brandfarlig vätska,
kemikalier o d skall finnas upplysningsskylt med texten
"SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT, FARA FÖR
VATTENFÖRORENING". Skylten skall tillhandahålles och
uppsättas av täktens huvudman.
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Gödselmedel. bekämpningsmedel m m

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt kemiska bekämp-
ningsmedel och växtutrotningsmedel får endast användas i sådan
omfattning att grundvattnet inte skadas. Daminbindnings- och
isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som
krävs för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får
inte ske.

Avloppsvatten

e) Avloppsvatten får inte utsläppas i eller på marken. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden kan medge undantag härifrån om det, med
hänsyn till spillvattnets mängd och samman- sättning,
grundvattennivån m m, kan utsläppas utan risk för förorening av
grundvattnet.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras i tätt
material med täta fogar.

Vid tömning av avloppsbrunn måste försiktighet iakttagas. Spill
av sådan omfattning att vattentäkten riskerar att skadas skall
omgående anmälas till miljö- och hälso- skyddsnämnden och
räddningstjänsten.

Avfall

f) Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte ske.
Hushållskompost får anläggas om den placeras så att
grundvattnet ej kan förorenas.
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§ 4

Täkt och schaktningsarbeten

Schaktning får inte ske till lägre nivå än tre meter över högsta
naturliga grundvattennivån med undantag för underhåll av
befintliga anläggningar.
Återfyllning får ej ske med material som kan försämra
grundvattenkvaliten eller störa grundvattentillförseln.

Sprängningsarbeten får inte ske utan särskilda försiktighetsåtgärder.
Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

§ 5

Värmeutvinning

Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får
inte anordnas utan medgivande från miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

§ 6

Skyltning

Det åligger huvudmannen att på väl synlig plats invid vägar, som
leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar.
Skyltarna skall utformas och placeras i enlighet med anvisningar
från Statens Naturvårdsverk (SNV 9126-3/1988.12).

§ 7
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Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skydds- området
att tillse, att den som på fastigheten svarar för hantering av i § 3
nämnda ämnen, omdelbart till räddningstjänsten och miljö- och
hälsoskyddsnämnden anmäler inträffad händelse som kan skada
grundvattnet. Vid spill eller läckage av sådana ämnen skall åtgärder
omedelbart vidtas för att hindra ämnet att tränga ned i marken.

Tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av
länsstyrelsen enligt vattenlagen 18 kap 1 §.

Den omedelbara tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas
av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Strängnäs kommun.

Om påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i
vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.

GUSTAV JOHANSSON

Ulrika Bäckman


