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Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun
Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 24 juni 2002 § 77 med stöd
av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken.
Vattenskyddsområdet för Laukers grundvattentäkt med brunnsområdet beläget på fastigheten Lauker 1:17 har den omfattning och indelning som framgår av bifogad karta.
§ 1. Brunnsområde.
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet förekomma.
Området ska vara inhägnat eller vattentäkt inbyggd ”vattentäkt finns inom vattenverkets byggnad”
§ 2a. Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter
Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i
marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska
produkter ”Miljöbalken kap. 14” och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.
Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden.
I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.
§ 2b. Jordbruk.
Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.
Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra
organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande
av och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
§ 2c. Skogsbruk.
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering av
bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i enskilda fall.
§ 2d. Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av
avfall.
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt
dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet ”vart annat år” och vid
behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor
får ej förekomma.
Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för spillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet var fjärde år. Otäta ledningar skall snarast omläggas eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.
Med täta ledningar menas att spillvatten ej får läcka ut via ledningsskarvar.
§ 2e. Industriell verksamhet.
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier gäller föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna
enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.
Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens
tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.
§ 2f. Väghållning
Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.
Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt oljegrus eller vägsalt får ej ske
utan tillstånd av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
§ 2g. Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten.
Inre skyddszon: Sand och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre
nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är
möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäcke. Schaktningsarbeten, i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas.
Yttre skyddszon: Sand och grustäkt och annan verksamhet får ej ske till lägre nivå än
1 m över högsta naturlig grundvattennivå. Det åligger täktinnehavaren att tillse att
deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet
bör beaktas. För schaktningsarbete gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.
§ 2i. Transport av farligt gods.
Inre skyddszon: Transport av farligt gods enligt SFS 1982:821 § 1, § 2 och § 3 är
förbjudet.
Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med
avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.
Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall
vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket. Inträffade händelser
skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 3. Allmänna bestämmelser.
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförsörjning omedelbart anmäls
till räddningstjänsten och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken.
Se bilaga: Information om gällande lagstiftning.
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Bilaga
Information till föreskrifterna
Kommunen kan med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken förklara ett område för vattenskyddsområde. Vidare kan kommunen med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddela föreskrifter
för vattenskyddsområde. När kommunen själv fastställer ett vattenskyddsområde innebär
det att kommun är den myndighet som meddelar tillstånd eller dispenser med stöd av vattenskyddsföreskrifterna. Tillstånd, dispenser och den operativa tillsynen över vattenskyddsföreskrifternas efterlevnad utövas av Arvidsjaurs kommuns miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd.
Information om gällande lagstiftning
Övergripande bestämmelser i 1 kap miljöbalken.
Allmänna hänsynsregler i 2 kap miljöbalken.
Vattenverksamhet i 11 kap miljöbalken.
Kemiska produkter i 14 kap miljöbalken.
Eventuella ersättningsanspråk regleras i 31 kap miljöbalken.
Tillsynen regleras i 26 kap miljöbalken och påföljder i 29 kap miljöbalken.
NSF (2000:4) Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor.
SNFS (1990:5) kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor.
SNFS (1997:2) Statens Naturvårdsverk om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Lag (1982:821) om transport av farligt gods.

