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KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Visholmens yt- och grundvattentäkt i Strängnäs kommun

utfärdad den 26 juni 1991

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen,
skyddsområde för Visholmens yt- och grundvatten- täkt, som är
vattentäkt för Strängnäs centralort m fl tätorter och föreskriver samtidigt
de skyddsföreskrifter som skall råda. Skyddsområdet är angivet på härvid
fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla

Skyddsområdet är indelat i brunnszon inre skyddszon och yttre
skyddszon.

Inom brunnszonen skall följande gälla

§ 2 a) Inom brunnszonen skall vattentäktverksamhet bedrivas, befintligt
bostadshus får dock användas som personalbostad för
gatukontorets personal. Annan verksamhet får ej förekomma.
Brunnszonen skall vara inhägnad.

b) Invid intagsbrunnen skall finnas skylt med texten
"VATTENTÄKT".
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Inom inre skyddszonen skall följande gälla

§ 3
Motorfordonstrafik

Motorfordonstrafik får ej förkomma utom för drift  skötsel och
underhåll av vattenverket och området samt transporter till och
från personalbostaden. Ytterliggare medgivande kan lämnas av
miljö- och hälso- skyddsnämnden efter hörande av gatukontoret.

Inom inre- och yttre skyddszonerna skall i övrigt gälla

§ 4

Brandfarliga vätskor

a ) Hantering av brandfarliga vätskor samt anordnande av skydd mot
spill eller läckage från motorfordon eller stationär maskin, skall
ske så att vätskan ej kan förorena yt- eller grundvattnet.

Kemikalier

b)  Hantering av kemikalier, som t ex smörj- och transformatoroljor,
tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska
bekämpningsmedel, frostskyddsmedel och andra för grundvattnet
eller ytvattnet skadliga kemikalier som ej omnämnes särskilt i
dessa föreskrifter, får ej ske på sådant sätt att grund- vattnet eller
ytvattnet kan förorenas. Efter anmälan bestämmer miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter hörande av gatukontoret intill vilken
mängd ämnena får lagras och föreskriver de skyddsåtgärder, som i
förekommande fall skall vidtagas.



04FS 1991:20

3

c) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern skall finnas
upplysningsskylt med texten: "Fara För Vattenförorening.
Skyddsområde".

Gödselmedel, bekämpningsmedel m m

d) Spridning av gödselmedel, avloppsslam, dammbindningsmedel
samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma inom inre
skyddszonen. Dylik spridning får inom yttre skyddszonen endast
förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och
skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Damm-
bindning med olja får ej ske.

Spillvatten

e) Spillvatten får ej utsläppa på eller i mark eller i vattenområde.

Inom yttre skyddszonen kan miljö- och hälsoskyddsnämnden,
efter hörande av gatukontoret, medge undantag härifrån om det
med hänsyn till spillvattnets mängd och sammansättning kan
utsläppas utan risk för förorening av grundvattnet eller ytvattnet.
Nödutsläpp från kommunens spillvattenpumpstationer kan
förekomma. Nödutsläpp skall i största möjliga mån undvikas.
Eventuella nödutsläpp skall anmälas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Avfall

f) Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avloppsslam, latrin,
hushållsavfall, industriavfall eller annan orenlighet får ej ske.
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Asfaltverk, oljegrusverk

g)

Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske.

§ 5

Täkt och schaktningsarbeten

a) Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske.

b) Schaktning får ej ske djupare än 3.0 m över högsta grund-
vattennivå inom inre skyddszonen och inom yttre skyddszonen ej
djupare än 1.0 m över högsta grundvattennivå. Medgivande till
djupare schaktning kan lämnas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter hörande av gatukontoret. Den som
avser utföra schaktnings-arbete skall genom särskild utredning
visa grundvattensytans läge.

c) Fyllnads- eller utjämningsmassor av material som kan försämra
grundvattenkvallitén eller som kan störa grundvattentillförseln får
ej tippas eller uppläggas.

d) Muddring i vattenområde får ej ske utan tillstånd - vattendom -
enligt vattenlagen.

§ 6

Väg byggnad m m

Väg, byggnad eller annan verksamhet får ej anordnas inom inre
skyddszonen utan att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till
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skydd för vattenförorening. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
föreskriver, efter hörande av gatukontoret, vilka skyddsåtgärder
som ska vidtagas.

§ 7

Värmeutvinning

Anläggning för utvinning av värme ur ytvattnet, grundvattnet eller
mark får ej anordnas inom inre skyddszonen. Dylik anordning får
anordnas inom yttre skyddszonen efter medgivande av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall efter
hörande av gatukontoret föreskriva vilka skyddsåtgärder som i
varje särskilt fall skall vidtagas. Anläggning med uttagen effekt
överstigande 500 kW prövas enligt miljöskyddslagen.

§ 8

Skyltning

På väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom
skyddsområdet skall sättas upp informationsskyltar. Skyltarna
skall utformas och placeras i enlighet med utfärdade anvisningar
från statens naturvårdsverk, statens vägverk och statens trafik-
säkerhetsverk.

Vid infarterna sjövägen till skyddsområdet i Strängnäsfjärden skall
inom yttre skyddszonen uppsättas väl synliga skyltar med texten.
"Skyddsområde för vattentäkt. Utsläpp får ej ske. Vid fara för
vattenförorening kontakta Räddningstjänsten tel 90 000".

I hamnar inom skyddsområdet skall uppsättas väl synliga skyltar
med texten-. "Skyddsområde för vattentäkt. Använd toaletter
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iland. Vid fara för vattenförorening kontakta Räddningstjänsten tel
90 000."

Det åligger huvudmannen att ombesörja skyltning enligt ovan.

Även skyltning enligt §§ 2b, 4c skall utföras genom huvud-
mannens försorg.

§ 9

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet
att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring, transport
eller hantering av i § 4 nämnda ämnen, omedelbart till räddnings-
tjänsten miljö- och hälsoskyddsnämnden och gatukontoret an-
mäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grund-
eller ytvattnet. Vid spill eller läckage av ämne som nämns i § 4
skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra ämnet att tränga ned
i marken eller spridas inom vattenområdet.

Utöver dessa föreskrifter gäller vad som sägs i statens naturvårdsverks
kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25), allmänna råd till dessa
(Naturvårdsverkets allmänna råd 90:17), sprängämnesinspektionens
föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar mm (SÄIFS 1989:14)
och allmänna råd till dessa samt övrig tillämplig lagstiftning.

Om tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar stadgas i
vattenlagen 18 kap 1 §.

För påföljd för förseelse med ovan meddelade föreskrifter " stadgas i
vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.
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Tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av
länsstyrelsen enlig, vattenlagen 18 kap 1 §.

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

GUSTAV JOHANSSON

Ulrika Schröder
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