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Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vat-
tenlagen (1983:291) jämfört med 29 § vattenrättsförordningen
(1983:788) rörande skyddsområde och skyddsföreskrifter för den grund-
vattentillgång på fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:158 i Bottnaryds
socken, Jönköpings kommun, som utnyttjas för vattenförsörjningen av
Bottnaryds samhälle.

1 §

Skyddsområdet skall vara det område som utmärkts på bifogad karta
(ritning 19996897-2) daterad den 29 januari 1997. Området är indelat i
brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Brunnsöverbyggnader och vattenverk skall vara låsbara.

3 §

Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller
andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transforma-
torolja,  impregneringsmedel, lösningsmedel etc.

Inre och yttre skyddszon: Får inte förekomma annat än för bostads-
fastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar skall vara utrustade eller
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan för-
hindras tränga ned i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som
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gäller enligt miljöbalken (1998:808) och med stöd av miljöbalken me d-
delade föreskrifter. Med hantering avses därvid enligt 14 kap. 4 § miljö-
balken tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, sa-
luförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Undantag kan medges av Miljönämnden. Nämnden lämnar då anvis-
ningar om mängd som får hanteras, lagras och användas för respektive
ämne samt föreskriver om skyddsåtgärder som i förekommande fall
måste vidtas.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:4) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall iakttas.

b) Jordbruk och boskapsskötsel m.m.

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, av-
loppsslam, urin, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får
inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, av-
loppsslam, urin, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får
inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella före-
skrifter från Miljönämnden.

Anm: Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av ke-
miska bekämpningsmedel får bekämpningsmedel inte yrkesmässigt användas
inom skyddsområde för vattentäkt utan tillstånd av Miljönämnden utom vad
gäller bekämpning som har karaktär av punktbehandling.

c) Skogsbruk

Inre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hanter-
ing och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte före-
komma.

Yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt han-
tering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte fö-
rekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljönämnden ge tillstånd i
det enskilda fallet.

Se anm. under b) Jordbruk.

d) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten
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Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten får inte
anläggas. Avloppsledningar skall vara täta och vid konstaterat läckage
läggas om eller renoveras.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får
inte anläggas utan medgivande från Miljönämnden. Avloppsledningar
skall vara täta och vid konstaterat läckage läggas om eller renoveras.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte bedrivas utan Miljö-
nämndens tillstånd.

Anm: För viss industriell verksamhet krävs dessutom tillstånd enligt miljöbal-
ken. Tillståndsmyndigheter är i sådana fall Miljödomstolen eller Länsstyrel-
sen.

f) Väghållning

     Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får
inte förekomma. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får inte förekomma.

     Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
får inte förekomma utan tillstånd av Miljönämnden. Kemisk ogräsbekämpning
av vägdiken får inte förekomma.

g)   Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte
bedrivas till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå.
Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna
täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäcke. Det ålig-
ger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte bedrivs i täk-
tområdet. Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, får inte
ske utan tillstånd av Miljönämnden om det inte är uppenbart att skade-
risker för grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor
får inte ske. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får
inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det
åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte bedrivs i
täktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för
inre skyddszon. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas.

Anm: För annan täktverksamhet än husbehovtäkt och för markavvattning
krävs dessutom tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsmyndighet är i sådana
fall normalt Länsstyrelsen.
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h)   Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvat-
tenvärme) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd från
Miljönämnden.

i ) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farlig gods är förbjuden med undantag för trans-
porter till fastigheter inom skyddsområdet. Inträffade olyckor skall omedelbart
rapporteras genom alarmering på telefon 112.

Yttre skyddszon: Inträffande olyckshändelser skall omedelbart rapporteras ge-
nom alarmering på telefon 112.

j) Verksamhet vid skjutbanor

Inre skyddszon: Ammunition innehållande bly får inte användas.

Yttre skyddszon: Ammunition innehållande blyhagel får inte användas.

4 §

Invid vägar som leder in i skyddsområdet skall finnas skylt som markerar
skyddsområdet. Se ”Utmärkning av vattenskyddsområde – Rekommendationer
utgivna av Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenska Kom-
munförbundet, Vatten och avloppsverksföreningen och Vägverket”. Skyltarna
tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där petroleumprodukter eller andra
för grundvattnet skadliga ämnen (se 3 § a) förvaras eller hanteras, skall skylt
uppsättas med texten ”Vid spill eller läckage ring omedelbart brandförsvaret,
telefon 036-10 70 00. Miljönämnden”. Skyltarna tillhandahålls av kommunen
och uppsätts av fastighetsägare.

5 §

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att
inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omede l-
bart anmäls till Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen.

6 §

Om särskilda skäl föreligger, kan Länsstyrelsen efter samråd med Miljönäm n-
den medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

7 §

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddela-
de föreskrifter stadgas i miljöbalken.
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______

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000.

BIRGIT FRIGGEBO

Ulla-Britt Westerberg


