22 FS 1996:81
Utkom från
trycket den
22 nov 1996

Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter;fasav skyddsområde för grundvattentäkten på
fastigheten Nordvik 4:1, Kramfors kommun;
beslutad den 26 september 1996.
§ 1 ALLMÄNT
Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade karta.
Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.
Där väg utgör yttre gräns för skyddszonen ska vägen tillhöra den innanför gränsen belägna
området eller zonen.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentillgångarna inom området. Förutom
dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan
lagstiftning.
§ 2 FÖRKLARING
I dessa föreskrifter används ordet hantering med betydelse enligt definition i SFS 1985:426
lagen om kemiska produkter 2 § . Orden avloppsvatten, spillvatten och dagvatten används
enligt förklaringar Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 ”Små avloppsanläggningar”. Med
farligt gods avses sådant gods som anges i 2 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods.
§ 3 BRUNNSOMRÅDE
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara
inhägnat.
§ 4 SKYDDSZON
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och andra för grund- och
ytvattnet skadliga ämnen
Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och kemikalier får i princip inte
förekomma annat än för fastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar, förbränningsmotorer

etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan
förhindras tränga ner i marken. Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får
inte förekomma. Asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte hanteras inom område Ia Ib Ic.
För hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller lag om kemiska produkter och SNFS
1990:5 MS 25 ”Kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.
b) Jordbruk, skogsbruk och övrig markskötsel
Hantering och lagring av träskyddsmedel och bekämpningsmedel samt permanenta upplag av
bark och timmer får inte förekomma. Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (t
ex naturgödsel, handelsgödsel eller andra organiska gödselmedel), får inte förekomma på
område Ia, Ib och Ic. I övrigt skall användning av växtnäringsämnen följa Jordbruksverkets
rekommendationer för känsliga områden. Trädgårdsskötsel för hushållsändamål får dock
förekomma.
c) Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall och
fyllnadsmassor
Infiltration för hushållsspillvatten och dagvatten från uppsamlingsledningar samt dagvatten
från hårdgjorda markytor får ej förekomma inom område Ia, Ib, Ic, IId och IIe.
Avloppsledningar ska vara täta, och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.
Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.
d) Industriell verksamhet
Industriell verksamhet får inte etableras.
e) Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten och borrningsarbeten m m
Sand- och grustäkt samt annan täktverksamhet får inte förekomma. Schaktningsarbeten får
inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå inom område Ia,Ib,Ic,IId
och IIe och 1 m över högsta naturliga grundvattennivå inom område III. Borrningar eller
liknande undersökningsarbeten får inte förekomma utan tillstånd från kommunens
miljönämnd.
f) Energianläggningar
Markvärmeanläggningar (typ ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas
utan tillstånd från kommunens miljönämnd. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.
g) Transport av farligt gods
Transport av farligt gods är förbjuden, förutom på E4:an som av länsstyrelsen rekommenderas
för transport av farligt gods. När sådana transporter passerar gränsen till skyddsområde ska
det fordon som används uppfylla Räddningsverkets krav enligt ADR/ADR-s samt att vägens
avledningsanordningar för dagvatten skall vara så utformade att dagvattnet ej kan infiltrera i
markområdet inom skyddsområdet. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom
alarmering på telefon nr 112 (90 000).

h) Enskilda vattentäkter
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd av kommunens
miljönämnd. Befintliga brunnar ska hållas i sådant skick att föroreningar inte kan spridas
därifrån till grundvattenmagasinet.
§ 5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Det åligger ägaren/nyttjanderättshavaren av fastighet inom skyddsområdet att förutom
iakttagande av normal aktsamhet tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för
grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och kommunens miljökontor.
Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna skall utöver
länsstyrelsen, i första hand utföras av kommunens miljönämnd.
Om det föreligger särskilda skäl kan länsstyrelsen medge undantag (dispens) från ovan
meddelade föreskrifter.
Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att inhägna brunnsområde och sätta upp
informationsskyltar vid vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet.
I vattenlagen behandlas tillsynsfrågor av ovan angivna föreskrifter samt påföljden om
föreskrifterna ej efterlevs.
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