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om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för
grundvattentäkt för Österåkers vattenförsörjning i Vingåkers
kommun

utfärdad den 6. februari 1985.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen,
skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Vannala 3:1 i
Österåkers socken, Vingåkers kommun och föreskriver samtidigt de
skyddsföreskrifter som skall råda. Skyddsområdet är angivet på härvid
fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

§ 1 Skyddsområdet är indelat i brunnszon och skyddszon. Inom
brunnszonen skall följande gälla:

§ 2 a) Inom brunnszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
b) Invid grundvattentäkten skall finnas skylt med texten

"VATTENTÄKT".

Inom skyddsområdet skall i övrigt följande gälla:

§ 3
Brandfarliga varor
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a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt
anordnande av skydd mot spill eller läckage från stationär
maskin eller motorfordon, skall ske så att varan ej kan komma
lös och i övrigt i enlighet med förordningen om brandfarliga
varor (1961:568) och de tillämpningsföreskrifter till
förordningen, som kommerskollegium och statens industriverk
meddelat (SIND-FS) 1981:2).

b) Vid varje ovan- eller underjordisk cisterns påfyllningsrör för
brandfarlig vätska skall finnas upplysningsskylt med texten
"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE".

Kemikalier
e) Förvaring, transport och hantering av kemikalier, som t ex

smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska
lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, frostskyddsmedel
och andra för grundvattnet skadliga kemikalier som ej
omnämndes särskilt i dessa föreskrifter, får ej ske på sådant sätt
att grundvattnet kan förorenas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
i kommunen bestämmer efter hörande av kommunens tekniska
avdelning intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver
de skyddsåtgärder, som i förekommande fall skall vidtagas.

Restprodukter från jordbruk
d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt

pressvatten från ensilageanläggningar får ej ske på sådant sätt att
grundvattnet kan förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara
täta. Deras innehåll får inte genom bräddning kunna tränga ned i
marken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriver efter
hörande av tekniska avdelningen vilka skyddsanordningar som i
varje särskilt fall skall utföras.
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Gödselmedel, bekämpningsmedel m m
e) Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar,

bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt
halkbekämpnings-medel får endast förekomma i den omfattning
som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för
sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

Spillvatten
f) Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avledande av

spillvatten skall ske i täta rör med täta fogar.

Avfall
g) Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej ske.

Asfaltverk, oljegrusverk
h) Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ske endast efter

prövning av länsstyrelsen.

§ 4
Täkt- och schaktningsarbeten

a)Utförande av täkt ur marken får ej ske djupare än 3,0 m över
högsta grundvattennivå. Den som avser utföra täkt skall genom
särskild utredning visa grundvattenytans läge.

b) Vid varje täkt inom skyddsområdet skall finnas
informationsskylt med texten: "SKYDDSOMRÅDE FÖR
VATTENTÄKT".

c) Fyllnads- eller avjämningsmassor av material som kan försämra
grundvattenkvalitén eller som kan störa grundvattentillförseln
får ej tippas eller uppläggas.
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§ 5

Väg
Väg får ej anordnas utan att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till
skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall
godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av
tekniska avdelningen.

§ 6

Värmeutvinning

Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej ske
på sådant sätt att grundvattnet förorenas. (Anläggningar med uttagen
effekt överstigande 1 MW skall enligt miljöskyddslagen prövas av
länsstyrelsen.) Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall efter hörande av
kommunens tekniska avdelning föreskriva vilka skyddsåtgärder som i
varje särskilt fall skall vidtagas.

§ 7

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, statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk
(SNV PM 830).
Även skyltning enligt §§ 2b, 3b och 4b skall utföras genom
huvudmannens försorg.
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§ 8

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 § 3 nämnda produkter, omedelbart till brandkåren, miljö-
och hälsoskyddsnämnden och tekniska avdelningen, anmäla inom
fastigheten inträffad händelse som kan skada grundvattnet. Vid spill
eller läckage av produkt som nämns i § 3 skall åtgärder omedelbart
vidtas för att hindra produkten att tränga ned i marken.
Om tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar stadgas i
vattenlagen 18 kap 1 §.
Om påföljd för förseelse med ovan meddelade föreskrifter stadgas i
vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.

TORE JANSSON

Eric Danell
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