Dalarnas läns författningssamling
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Mjälgen
vattenskyddsområde, Leksands kommun;
beslutade den 20 juni 2017.
(dnr 513-3813-2016)
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Utkom från trycket
den 20 juni 2017

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken om
vattenskyddsområde för Mjälgen grundvattentäkt i Leksands kommun.
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,
sekundär och tertiär skyddszon. Vattenskyddsområdets avgränsning
framgår av bifogad karta (bilaga 1).
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet meddelar
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna
föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.
Definitioner av begrepp som används i föreskrifterna finns i 15 §.

1 § Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Vattentäktszonen ska vara otillgänglig för obehöriga.
Vattentäktszonen får enbart disponeras av vattentäktsinnehavaren.

2 § Petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten
skadliga ämnen
Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter och andra för
grund- eller ytvatten skadliga ämnen är förbjuden. Undantag från
förbudet gäller för: drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners
bränsletankar samt hantering för hushållsbehov under förutsättning att
det sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och
omhändertas. Undantag från förbudet gäller även för hantering av
petroleumprodukter för uppvärmning av bostads- och
jordbruksfastigheter som kräver tillstånd från kommunen.
Cistern i mark för lagring av petroleumprodukter och andra för grundeller ytvatten skadliga ämnen är förbjuden.
Nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250
liter är förbjuden.
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För befintliga cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter
krävs tillstånd från kommunen.
Lagring i cistern med volym mindre än 250 liter ska ske på sådant sätt
att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.
Sekundär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter och andra för
grund- eller ytvatten skadliga ämnen kräver tillstånd från kommunen.
Undantag från tillståndsplikten gäller för: drivmedel i fordons, båtars
och arbetsmaskiners bränsletankar, inomhusförvaring och
saluhållande av förpackningar som inte överstiger 25 liter samt
hantering för hushållsbehov under förutsättning att det sker på ett
sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.
Undantag från förbudet gäller även för hantering av
petroleumprodukter för uppvärmning av bostads- och
jordbruksfastigheter som kräver tillstånd från kommunen.
Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter
och andra för grund- eller ytvatten skadliga ämnen är förbjuden.
För befintliga cisterner i och ovan mark med volym överstigande 250
liter krävs tillstånd från kommunen.
För nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande
250 liter krävs tillstånd från kommunen.
Lagring i cistern med volym mindre än 250 liter ska ske på sådant sätt
att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.

3 § Tvätt av bilar och andra fordon
Primär skyddszon: Tvätt av motorfordon, maskiner och båtar med
avfettningsmedel, bilschampo eller liknande är förbjuden. Undantag
från förbudet gäller om hela avrinningen kopplas till tät
uppsamlingsbrunn och omhändertas på godkänt sätt.
Sekundär skyddszon: Tvätt av motorfordon och maskiner med
avfettningsmedel, bilschampo eller liknande är förbjuden. Undantag
från förbudet gäller om tvätt sker på vegetationstäckt yta eller på yta
där hela avrinningen kopplas till tät uppsamlingsbrunn och
omhändertas på godkänt sätt.

4 § Kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter
Primär skyddszon: Hantering och lagring av kemiska
växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter är förbjuden. Från
förbudet undantas hantering i samband med punktsanering mot ohyra
och skadedjur.
Sekundär skyddszon: Hantering av kemiska växtskyddsmedel
och/eller biocidprodukter kräver tillstånd från kommunen. Från kravet
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på tillstånd undantas hantering i samband med punktsanering mot
ohyra och skadedjur.
Lagring av kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter kräver
tillstånd från kommunen.
Tertiär skyddszon: Lagring och hantering av kemiska
växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter kräver tillstånd från
kommunen. Från kravet på tillstånd undantas hantering i samband
med punktsanering mot ohyra och skadedjur.

5 § Växtnäringsämnen och ensilage
Primär skyddszon: Hantering och lagring av avloppsslam i egenskap
av gödselmedel är förbjuden.
Yrkesmässig hantering av naturgödsel och handelsgödsel är förbjuden.
Lagring av naturgödsel och handelsgödsel är förbjuden.
För yrkesmässig hantering av ensilage krävs tillstånd från kommunen.
Lagring av ensilage som inte är inplastad i balar är förbjuden.
Sekundär skyddszon: Hantering och lagring av avloppsslam i
egenskap av gödselmedel är förbjuden.
För yrkesmässig lagring av naturgödsel och handelsgödsel krävs
tillstånd från kommunen.
För lagring av ensilage som inte är inplastad i balar krävs tillstånd från
kommunen.

6 § Avlopp
Primär skyddszon: Utsläpp av orenat hushållsspillvatten är förbjudet.
Nyanläggning av infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten är
förbjuden. Vid ändring av befintlig infiltrationsanläggning och
nyanläggning av annan enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från
kommunen.
Sekundär skyddszon: Utsläpp av orenat hushållsspillvatten är
förbjudet.
För ändring och nyanläggning av enskild avloppsanläggning krävs
tillstånd från kommunen.

7 § Avfall
Primär och sekundär skyddszon: Upplag av avfall direkt på mark är
förbjuden. Undantag gäller för upplag av trädgårdsavfall och rena
jordmassor.

8 § Materialtäkter och markarbeten
Primär och sekundär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd
från Länsstyrelsen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden.
För schaktningsarbeten, sprängning, pålning, spontning, borrning och
andra underjordsarbeten krävs tillstånd från kommunen. Undantag
från kravet på tillstånd gäller för akuta åtgärder som vidtas för att
förhindra att skadliga ämnen når grundvattnet eller underliggande
markskikt. Kommunen ska skyndsamt informeras om sådan åtgärd
vidtagits.
Utfyllnad och upplag av förorenade massor är förbjuden.
Tertiär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från
Länsstyrelsen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden.
Utfyllnad och upplag av förorenade massor är förbjuden.

9 § Skogsbruk och hantering av trädbränsle
Primär skyddszon: Tillfälliga upplag av timmer, massaved, grot, flis
och bark kräver tillstånd från kommunen. Upplag med längre
varaktighet än tolv månader är förbjudet. Från förbud och krav på
tillstånd undantas upplag av ved eller andra träbaserade produkter för
eget husbehov.
Återplantering med kemiskt behandlat plantmaterial är förbjuden.
Sekundär skyddszon: Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark
med längre varaktighet än tolv månader kräver tillstånd från
kommunen. Från kravet på tillstånd undantas ved eller andra
träbaserade produkter för eget husbehov.

10 § Anläggningar för uttag av vatten
Primär skyddszon: Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller
jord är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för ny anläggning
som tillhör Mjälgen vattentäkt.
Sekundär skyddszon: Ny anläggning för uttag av vatten från berg
eller jord kräver tillstånd från kommunen.

11 § Anläggningar för utvinning av energi
Primär skyddszon: Ny anläggning eller ändring av befintlig
anläggning för lagring av och utvinning av energi ur mark, berg, yteller grundvatten är förbjuden.
Sekundär skyddszon: Ny anläggning eller ändring av befintlig
anläggning för lagring av och utvinning av energi ur mark, berg, yteller grundvatten kräver tillstånd från kommunen.
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12 § Väghållning
Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är
förbjudet.
Hantering av vägsalt och dammbindningsmedel kräver tillstånd från
kommunen. Undantag från tillståndsplikten gäller vid hantering för
hushållsbehov.
Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är
förbjudet.
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär
skyddszon är förbjudet.
Åtgärder ska i skälig omfattning vidtas för att minimera användningen
av vägsalt och dammbindningsmedel.

13 § Transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon: Uppställning av fordon med farligt
gods är förbjuden.

14 § Skyltning
Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet ska
vara skyltade enligt gällande rekommendationer. Vattentäktens
huvudman ansvarar för att skyltar sätts upp.

15 § Definitioner
I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
Avfall: Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Förorenade massor: Med förorenade massor avses massor från ett
förorenat område eller efterbehandlingsprojekt. Det vill säga från ett
område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat
och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför
variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.
Grot: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som
utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning,
förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion,
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.
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Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material
som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov.
Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det
utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt.
Hushållsbehov: Med hushållsbehov avses hantering av enstaka
förpackningar av de största storlekarna som en enskild konsument kan
köpa i detaljhandeln.
Hushållsspillvatten: Avser bad-, disk-, tvätt- eller toalettvatten.
Kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter: Avser produkter
som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom.
Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljöoch hälsoskyddsfrågor inom kommunen.
Lagring: Avser förvaring eller upplag under längre tid än omedelbart i
anslutning till själva användandet. Till exempel lagring av gödsel i
avvaktan på spridning eller lagring av drivmedel i oljefat eller dunkar.
Materialtäkt: Avser täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller
andra jordarter.
Primär skyddszon: Den primära skyddszonen är avgränsad på sådant
sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras.
Gränsen är satt så att en akut förorening ska hinna upptäckas i tid och
åtgärder hinna vidtas innan föroreningen når vattentäktszonerna. Den
primära zonens gränser är därför beräknade så att det tar minst 100
dygn för grundvattnet att passera från zonens yttre gräns till dess inre.
Sekundär skyddszon: Den sekundära skyddszonen omfattar ett så stort
område att det tar minst ett år för grundvattnet att röra sig från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonerna.
Tertiär skyddszon: Den tertiära skyddszonen omfattar övriga
skyddsvärda delar av tillrinningsområdet för vattentäkten.
Vattentäktsverksamhet: Bortledande av yt- eller grundvatten för
vattenförsörjning.
Vattentäktszon: Vattentäktszonerna utgörs av områdena i direkt
anslutning till de brunnar där vattenuttag sker.
Yrkesmässig hantering eller lagring: Hantering eller lagring som inte
innefattas i normalt husbehov, d v s som sker i större omfattning, har
längre varaktighet och har ett objektivt fastställbart vinstsyfte.
______________
Föreskrifterna träder i kraft den 24 juli 2017. Förbud eller
tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och pågående
markanvändning börjar gälla den 24 juli 2018.
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På länsstyrelsens vägnar

ANNA CARLSSON
Malin Spännar
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Bilaga 1

Mjälgen vattenskyddsområde
Leksands kommun

