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Kungörelse
om skyddsområde för Gåvsta grundvattentäkt i Rasbo församling,
Uppsala kommun;
utfärdad den 26 november 1981.
Länsstyrelsen har genom beslut den 26 november 1981 enligt 2 kap. 64 §
vattenlagen fastställt skyddsområde för Uppsala kommuns grundvattentäkt i Gåvsta.
Området har utmärkts på karta som hör till ärendet. För området har länsstyrelsen
meddelat följande skyddsföreskrifter.
Allmänna skyddsföreskrifter
§1
Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det SKYDDSOMRÅDE som utmärkts på
bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.
§2
Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet ska
vara inhägnat.
§3
Inom SKYDDSOMRÅDET I ÖVRIGT ska gälla följande:
a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt anordnande av skydd mot
spill eller läckage från stationär maskin samt motorfordon m.m. ska ske enligt förordningen den
1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegiet eller av statens
industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till nämnda förordning. Förekommande spill
eller läckage, som utgör risk för förorening av grundvattnet, ska omedelbart anmälas till
kommunens gatukontor telefon 018/161000 alternativt hälsovårdsförvaltningen, telefon
018/161000. Vid nödläge kontaktas i stället kommunens brandförsvar via telefon 90 000.
b) Förvaring, transport och hantering av kemikalier, som t. ex. smörj- och
transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a.
Skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindnings- och isupptiningsmedel samt
industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte ske på sådant sätt att grundvattnet
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förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer efter gatunämndens hörande intill vilken mängd
ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
c) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från
ensilageanläggningar ska ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar ska
vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bäddning, t. ex. vid
regntillfällen tränga ned i marken. Skyddsanordningar ska utföras enligt av hälsovårdsnämnden
i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
d) Naturgödsel och andra gödningsämnen även skadedjursbekämpnings-, växtutrotningsoch dammbindningsmedel samt isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som
erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt
underhåll av vägar.
e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande
brunnar ska utföras av tätt material och med täta fogar.
Inom YTTRE SKYDDSZON kan hälsovårdsnämnden efter gatunämndens hörande medge
undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och sammansättning,
grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.
f) Inom skyddsområde får inte anordnas upplag eller nedgrävning av sådant avfall som kan
förorena grundvattnet.
g) För berg-, grus-, sand-, ler- och matjordstäkt samt större schaktningsarbeten gäller
följande.
Inom INRE SKYDDSZON får schaktning inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta
grundvattennivå. Den som vill utföra täkten ska genom särskild utredning visa läget av denna
nivå.
Inom YTTRE SKYDDSZON får ovanstående verksamhet inte ske till lägre nivå än 1 m
över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra täkten ska genom särskild utredning visa
läget av denna nivå.
Länsstyrelsen kan efter hälsovårdsnämnden och gatunämndens hörande i särskilda fall lämna
tillstånd till uttag under nämnda nivåer.
Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att
grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och
grundvattenframrinning kan bli följden.
§4
Det åligger huvudmannen för grundvattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som
leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informatiosskyltar. Skyltningen ska utföras
enligt statens naturvårdsverks anvisningar.
Förutom ovanstående föreskrifter gäller tillämpliga bestämmelser i miljöskyddslagstiftningen
och andra lagar och förordningar.

Allmänna bestämmelser
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen efter hörande av byggnadsnämnden,
hälsovårdsnämnden samt gatunämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.
Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 3a) av
byggnadsnämnden.
Överträdelse av föreskrifterna ska föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket
vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.
______________
Har kommunal myndighet meddelat beslut enligt dessa föreskrifter får besvär över beslutet
anföras hos länsstyrelsen.
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Skyddsföreskrifterna och kommunal myndighets beslut enligt dessa ska omedelbart gälla
och ska gälla tills annat meddelas.
Skyddsföreskrifter och karta över skyddsområdet finns tillgängliga på kommunkansliet i
Uppsala och på länsstyrelsens naturvårdsenhet, Hamnesplanaden 1 – 3, Uppsala.
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