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Utgivarens anmärkning: Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532

Länsstyrelsen har genom beslut denna dag med stöd av 2 kap 64 §
vattenlagen fastställt skyddsområde för den grundvattentillgång i Ve t-
landa kommun som tillgodogörs för Nye samhälles vattenförsörjning.
Skyddsområdet har närmare angivits på en till ärendet hörande karta,
upprättad den 18 januari 1974.

Inom skyddsområdet gäller de särskilda bestämmelser om förvaring,
hantering och transport av brandfarliga vätskor samt uppställning av sta-
tionär maskin och motorfordon m m som kommerskollegiet utfärdat till
skydd mot vattenförorening (Kommerskollegiets författningssamling se-
rie B 1970 nr 1).

Länsstyrelsen har härutöver meddelat nedan angivna skyddsföre-
skrifter att gälla inom skyddsområdet.

1 §
Inom skyddsområdet skall följande föreskrifter gälla

a) Förvaring, hantering och transport av oljor, tjärprodukter, orga-
niska lösningsmedel, gifter för skadedjurs- och växtbekämpning,
dammbindnings- och isupptiningsmedel samt andra för grund-
vattnet skadliga ämnen skall ske i överensstämmelse med kom-
merskollegiets motsvarande bestämmelser för brandfarliga
vätskor i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning
i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.



G:\9\FS\MANUS\habr index\06FS197713.doc

b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin eller ensilage får
anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta betryggande åt-
gärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara
tät, och dess innehåll får ej genom bräddning komma ut på mar-
ken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar, som häl-
sovårdsnämnden lämnar i varje särskilt fall.

c) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämp-
ningsmedel samt dammbindningsmedel får användas endast i den
omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för
jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Om det kan ske
utan risk för förorening av grundvattnet får dock hälsovårds-
nämnden i samråd med vattenverkets huvudman medge utsläpp
av avloppsvatten inom yttre delen av skyddsområdet. Avlopps-
ledning och därtill hörande brunnar skall utföras av täta rör.

e) Sopor, latrin eller annat avfall får ej uppläggas eller nergrävas.

f) Täkt av grus, sand, lera eller jord eller schaktning inom skydds-
området får ej ske till lägre nivå än cirka en meter över högsta
grundvattenyta.

       Undantag från föreskrifterna i första stycket meddelas av
       länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och
       vattenverkets huvudman.

       Återfyllning får ej ske med sådant material att
       grundvattenförorening eller väsentlig minskning av
      grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen kan bli
      följden.

      Grundvattenytan bestäms genom avvägning och efter jämförelse
      med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen
      skall vara fixpunkt, som höjdbestämts och markerats i terrängen
      av Rikets Allmänna Kartverk.

2 §
Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § stadgas i 2 §

hälsovårdsstadgan.

3 §
Förseelser mot bestämmelserna i 1 § bestraffas såsom i 13 kap 14 §

andra stycket vattenlagen sägs.
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____________

Detta beslut länder omedelbart till efterrättelse och gäller intill dess
annorlunda förordnas.

Ragnar Forss
Sigvard Axelsson


