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Länsstyrelsen har denna dag, med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291), fastställt
nedan angivna skyddsområde och skyddsföreskrifter att gälla för den grundvattentillgång på
fastigheten Sandsjö 2:15 i Sjövik, Nässjö kommun, som utnyttjas för Sjöviks samhälles
vattenförsörjning.

Inom skyddsområdet gäller föreskrifterna i lagen om kemiska produkter (1985:426) samt de
särskilda bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor som statens naturvårdsverk
utfärdat till skydd mot vattenförorening (SNFS 1990:5, MS:25). Med hantering avses därvid
enligt 2 § lagen om kemiska produkter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning,
förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

1 §
Skyddsområdet skall vara det område, som utmärkts på bifogad karta.

Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddsområde.

2 §
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §
Inom skyddsområdet i övrigt skall följande skyddsföreskrifter gälla:

a) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och
transformatoroljor, impregneringsmedel, fenolprodukter, lösningsmedel, gifter för
bekämpning av skadedjur och växter, medel för dammbindning och isupptining samt
industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej ske annat än i ringa mängd
utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd
därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd
ämnen får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste
vidtagas.

                                                
1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:



W:\Nya Internet\fs\fs 1991\06FS199112.doc

Användning av smörjoljor, naturgödsel och andra gödningsämnen, djur- och
växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammbindningsmedel får ske i den
omfattning som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel och
vägunderhåll.

ANM: Angående skyddsavstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel samt
gödsel och slam finns bestämmelser i lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nässjö
kommun, meddelade den 28 november 1985

b) Förvaring av stallgödsel, urin, ensilage och slam får endast ske om betryggande
åtgärder mot grundvattenförorening vidtagits. Sådan anläggning skall vara tät, och
dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken.
Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar, som miljö- och
hälsoskyddsnämnden lämnar i varje särskilt fall.

c) Anläggning som utnyttjar grundvattnet eller marken som värmekälla får ej anläggas
utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

d) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande
brunnar skall vara täta.

Inom skyddsområde får dock miljö- och hälsoskyddsnämnden i samråd med
vattentäktens huvudman medge utsläpp av avloppsvatten om det kan ske utan risk för
förorening av grundvattnet.

e) Hushållsavfall (inklusive latrin och slam), som kan skada grundvattnet, får inte
avstjälpas eller nedgrävas utan skall regelbundet borttransporteras.

f) Täkt av grus, sand, lera, jord eller berg får ej ske till lägre nivå än 1 meter över högsta
grundvattenyta.

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

g) Utdikning får inte företagas på sådant sätt att grundvattennivån påverkas.

4 §
Invid större vägar, som leder in i skyddsområdet, skall finnas tydlig skylt, som markerar
skyddsområde. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen

Där drivmedel, oljor eller andra för grundvattnet skadliga ämnen förvaras eller hanteras skall
informationsskylt om skyddsområdet uppsättas. Skyltarna tillhandahålls av kommunen.

5 §
Om särskilda skäl föreligger får undantag från dessa föreskrifter medges av länsstyrelsen efter
hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktens huvudman.
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6 §
Överträdelse av föreskrift i 3 § kan föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen, om inte
ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

__________

Denna kungörelse träder i kraft den 15 mars 1991.

ERIC HAGLUND

Margareta Sterner


