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Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde med skyddsbestämmelser för
grund- vattentäkt på fastigheten Tuna 23:1, Ytterselö socken,
Strängnäs kommun

utfärdad den 30 januari 1979.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skydds-
område för grundvattentäkten på fastigheten Tuna 23:i i Ytterselö
socken för Tuna fritidsområdes vattenförsörjning, Strängnäs kommun.
Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsbestämmelser för området.

1§ Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon, inre skyddszon
och yttre skyddszon.

2 § Vid vägar inom skyddsområdet skall upplysningsskyltar
placeras. Skyltarna bör utformas och placeras i enlighet med
rekommendation från statens naturvårdsverk, statens
trafiksäkerhetsverk och statens vägverk

Inom brunnszonen skall följande gälla

3 § a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.
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b) Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten
"VATTENTÄKT".

Inom inre och: yttre skyddszonerna skall följande gälla

4 § a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och
andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara
ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen
(1961:568) ombrandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter,
kommerskollegium och statens industriverk meddelat.
För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de
särskilda föreskrifter, som utfärdats av produktkontrollnämnden.
Hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det
enskilda fallet.
b) Vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall
finnas upplysningsskylt med texten:
"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE".
Skylten skall tillhandahålles av huvudmannen.
c) Stationära förbränningsmotorer skall förses med
uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare.
Kärlen skall rymma hela den vid motorerna förekommande
bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med
säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av
sådan motor att tillse, att uppsamlingskärl fungerar på här
angivet sätt.

5 § Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall
vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning kunna tränga
ned i marken. Hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga
föreskrifter för det enskilda fallet.
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6 § Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar,
bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halk-
bekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som
normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för
sedvanligt vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

7 § Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske inom den
Inre skyddszonen. Dylik uppställning inom den yttre
skyddszonen kan tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelsen
efter hörande av huvudmannen och hälsovårdsnämnden.

8  §  a) Grus-, sand- eller jordtäkt får inom den inre skyddszonen ej
ske djupare än 3,0 m över högsta naturliga grundvattennivå och
inom den yttre skyddszonen ej djupare än 1,0 m över högsta
naturliga grundvattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt
skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
b) Vid varje grus-, sand- eller jordtäkt skall finnas
upplysningsskylt med texten: "SKYDDSOMRÅDE FÖR
VATTENTAKT. Vid fara för vattenförorening ring Strängnäs
brandkår tel 90 000". Skylten skall tillhandahålles av
huvudmannen.

9 § I grustag eller eljest inom skyddszonerna får ej läggas
avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annat
avfall. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan
försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den
naturliga grundvattenbildningen, läggas inom skyddszonerna.

10 § Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Spillvatten skall
avledas i täta rör med täta fogar. Spillvatten från biltvätt får ej
släppas ut på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan efter
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särskild prövning lämna dispens från skyddsbestämmelserna i
denna paragraf beträffande yttre skyddszonen.

11 § Väg får ej anordnas med mindre än att särskilda försiktighets-
åtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana
skyddsåtgärder skall godkännas av hälsovårdsnämnden. Om
överenskommelse inte kan träffas mellan väghållaren och
huvudmannen eller hälsovårdsnämnden, skall frågan prövas av
vattendomstol.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse,
att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i §§ 4,
5 och 6 avsedd vara omedelbart till brandkåren, hälsovårdsnämnden och
huvudmannen för vattentäkten anmäler inom fastigheten inträffad
händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall
åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga
ned i marken.

Om påföljd för förseelse mot ovanstående föreskrifter stadgas i 13 kap
14 § andra stycket vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag då kungörelsen
enligt uppgift på den utkommit från trycket.

ULF THURESSON

Bengt-Eve Petersson
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