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Kungörelse 

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföre
skrifte:r enligt 2 kap 64 § vattenlagen för grundvattentäkter på fas
tigheterna Bönhamn 1:1, Mjösjö 1:3 och 1:34, Nordingrå socken, 
Kramfors kommun, 

utfärdad den 1 mars 1982, ändrad 16 augusti 1982. 

Länsscyrelsen fastställer 'med stöd av 2 kap 64 § vattenlag~n skydds• 
område för på fastigheterna Bönhamn 1~1. Mjösjö 1:3 och 1:34 be
lägna tre vattentäkter. Skyddsområdets omfattning framgår av bi• 
fogad karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkter i Bönhamn. 
Nordingrå .::;ocken, Kramfors lmmmuri". Med stöd av _samma lagrum.
meddelas följ~nde• allmä~na _före.skrifter som enligt 2 kap 63 § skall 
iakttas inom skyddsområdet. 

1 § 

Inom det · skyddsområde för vattentäkterna s.om utmärkts på karta 
benämnd _"'Skyddsområde för vattentäkter i Bönhamn, Nordingrå 
socken, Kramfors kommun" skall gälla föreskrifterna i §§ 2-11. 
Skyddsområdet indelas tre brunnsområden, inre skyddszoh och .. 
yttre skyddszon. 

BRUNNSOMRADEN 

2 § 

Brunnsområdena är belägna på fastigheterna Bönhamn 1:1, Mjösjö 
1:3 och 1:34. Inom brunnsområ,dena får endast vattentäktsverksam
het bedrivas. Brunnsområdena skall vara skyddade för obehörigas 
tillträde. 

INRE OCH YTTRE SKYDDSZON 

3 ·§ 

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i 
överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter 
(SIND FS 1981:~) till förordningen {SFS 1961:568) den 1 decem• 
bh 1961 om brandfarliga varor. Anordning för förvaring, hantering 
transport och försäljning av sådan vätska skall inom inre skydds-



1nen vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös och 
ipom yttre skydds,zonen vara så utförd att antingen uppkommet . .J~~~g:,. 
g~ snabbt upptäckes eller risker för att anordningen skadas genom 
korrosion bli så liten som möjlig. 

Vid varje ovan- eller unclerjordisk cistern för brandfarlig vätska skall 
finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen 
i!lom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är 
obetydligt, skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden. 

1t s 
Uppställning ~'tatigp.ä:i;, mec;l flytand~ pr~pski_ g:riye!]. ip.askJn~ 
ske endast om säkerhetskärl fö.r spill anordnas under motorer oph 
bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen före
kommande bränslemängd~g o~h, vara fi~ qeslfaf;facl~i ~tt up;p~amlf.lt 
bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger inne
havaren av :maskinen att tills~ €ltt uppsrtmling§~m9rdr;ing~n, ~j genoJJl 
vattenfyllnip.~· {!Her på .;:tnpat s~!Jt priiiias ur fuv.:ktions4vglt~t ~Jcfok. 

5 § 

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvatten skad.,. 
liga ämnen är brandfarlig vara (tex· tjära ,och tjä:rpFodukter, gifte1• 
för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning; smörjalja och 
transformatorolja samt dammbindningsmedel) skall samma bestäm
melser gälla som enligt statens industriverks föreskrifter för brand
farliga v;;tJQIJ qm in..t,~ MJJ?ovårds11ämng&p m~dg~;i; li!!<h·b;i,~. i krn.v~n,. 
Häls~vårq§pämm\~n h~x c;lJiw.id aH P§§fämmfl mlken m~P.gd ti.mp.eni 
som får l~gras p~ fa§tiglwt@n SP.-ffit för~skrivg, c;le shd.di:i~tgäard~r s,qrn 
i övrigt ~1~~11 vhH~~g§. · 

6 § 

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning ävensom ensi;. 
lageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vid
taga helt petryggancle åt~ärd~g mot gruµdvattepförorepin~. 

'Skyddsåtg~r.c;le,w~. ~lrnll, 1,Mqra,~ ~nHgt. i;t;v h.Ji:l~gvl:n:l§nämnd~~ fqr v{l,11j~ 
särskilt ~f\U l~mtrnd.e ~11vi~nfrrg~x~ s~vid,a ~j pr§vning§§ky\c;UgJwt f:l9Pl 
avses i miljöskydsförordningen föreligger. 

7 § 

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings-, växt• 
utrotnings- ,och dammbind,njn~sm~!lel fäl @'Väµd.~§ .. ~nd~§t i. d1:m. om1 
fattning §PITT ~dordraE? för ;oQ~lJla.lt nytt,jijnd~ ay fä§ti~h~t~:r fäx jm;g:
bruk och skogsbruk ~~:rpt för ~~PY~J1ligt 1:n:ide,;rMll 1:JN yÄ,ga,;1\ .Mqt~v9-'"· 
rande gäller i.µv~ncl~x1.de e:v, m@~~l fär' §P,Ä~ •QRh t~sm~ltritµ~ · J?A vili
bana. KloP-k~lan;i får ej lltwdd~~- foqm. irtn~ ~kydds:wn. fär, qJjegr.'!,l~-. 
behandling av yäg ej_ ske. · ,, 
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8 § 

Avlopp fåt ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Av
loppsledningar och tillhörande brunnar skall 'utför.as av tätt ma
terial och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom yttre 
skyddszon medge undantag från detta om det kan ske utan risk 
förorening av grundvattnet. 

9 § 

Tippning och nedgrävning av sopo-r och annat .avfalt får ej ske. 
Hälsovårdsnämnden kan inom yttre skyddszon medge undantag från 
detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
10 § 

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskriftema utövas av hälso
vårdsnämnden. 

11 § 

Förseelse mot föreskrifterna i dess.a bestämmelser bestraffas så~ 
som i 13 kap 14 § andra styckt)t vattenlagen sägs, om inte an
svarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade. 
De fastställda föreskrifterna gäller från och med den 15 .mars 1982. 

NILS SJöLIN
Sven-Åke Heinemo 
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Godkänd ur setretessynpunkt för sprfdnl119.
Statens laniDr~ter!vork 1982-02-11. 
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