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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter
enligt 2 kap 64 § vattenlagen för grundvattentäkt på fastigheten
Gösta 1:126, Alnö socken, Sundsvalls kommun;
utfärdad den 1 mars 1982
Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheten
Gösta 1:126 belägen vattentäkt. Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta
benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt vid Gösta, Alnö socken, Sundsvalls kommun”. Med
stöd av samma lagrum meddelas följande allmänna föreskrifter som enligt 2 kap 63 § skall
iakttas inom skyddsområdet.
1§
Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt vid
Gösta, Alnö socken, Sundsvalls kommun”, skall föreskrifterna i §§2-12 gälla. Skyddsområdet
indelas i brunnsområde och skyddszon.
BRUNNSOMRÅDE
2§
Inom brunnsområdet som utgörs av del av fastigheten Gösta 1:126, Sundsvalls kommun, får
endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall skyltas ”Vattentäkt: Förbud mot
tillträde för obehöriga”. Brunn och vattenverk skall vara låsta. En låsbar vägbom skall
anbringas i uppfarten till brunnsområdet.
SKYDDSZON
3§
För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga
preparat, bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte transporteras, hanteras eller förvaras på
sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 50 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara
undantagen, får inte ske med mindre än att hälsovårdsnämnden efter hörande av
byggnadsnämnden lämnat tillstånd därtill. När det gäller brandfarlig vara skall förvaring,
transport och hantering ske i överensstämmelse med statens industriverks
tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568) den 1 december
1961 om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från
byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska.
På plats där cistern fylles, eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras, skall på väl
synligt ställe uppsättas en skylt med texten: ”Fara för vattenförorening. Skyddsområde”.
Skylten skall utföras enligt föreskrifterna i statens industriverks författningssamling 1981:2.
4§
Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle, får ej förekomma med
mindre sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i statens
industriverks författningssamling 1981:2
5§
Schaktning, däri inräknat täktverksamhet, får ej utföras till större djup än 1 m över högsta
grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med länsstyrelsen fastställa dennas läge.
Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och efter avslutad
verksamhet utbredas på botten och släntytor, sedan dessa först avjämnats.
På väl synlig plats vid infart till område där täkt eller annan schaktning i större omfattning
bedrives, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt ”Skyddsområde för vattentäkt”.
I täkt eller eljest inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller
avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den
naturliga grundvattenbildningen. Tippning får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter
hörande av byggnadsnämnden lämnat tillstånd därtill.
6§
Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror,
lutar eller metallsalter och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får
inte anordnas utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden lämnat tillstånd
därtill. I samband med dyklikt tillstånd äger hälsovårdsnämnden föreskriva de särskilda
villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.
7§
Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken därest icke hälsovårdsnämnden prövat att så
kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.
8§

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel får endast förekomma i den omfattning
som normalt erfordras, för jord- och skogsbrukets behov. Spridning av avloppsslam samt
bekämpningsmedel mot växter, skadedjur m.m. får inte ske med mindre hälsovårdsnämnden
lämnat tillstånd därtill.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
9§
Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenade ämnen kommit ut inom
skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på
grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren eller
hälsovårdsnämnden.
10§
Om särskilda skäl därtill visats föreligga, må efter hälsovårdsnämnden hörande undantag från
meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av
länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.
11 §
Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av hälsovårdsnämnden
samt i vad avser brandfarliga varor av byggnadsnämnden.
Tillsynsmyndighet må ej förvägras att företaga de undersökningar som erfordras för kontroll
av att dessa bestämmelser efterlevs.
12 §
Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra
stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.
De fastställda föreskrifterna gäller från och med den15 mars 1982.
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