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Länsstyrelsens i Västernorrlands län föreskrifter: Fastställande av skyddsområde
och skyddsföreskrifter för Kyrkdal – Ållsta grundvattentäkt i Kramfors kommun;
beslutad den 6 juli 2010 (dnr 513-2589-09).
Länsstyrelsen i Västernorrland förklarar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808)
det område som framgår av bilaga1 som vattenskyddsområde för Kyrkdal- Ållsta i
Kramfors kommun. Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bilaga 1 till
beslutet.
Länsstyrelsen häver det tidigare, 1970-11-17, meddelade skyddsområdet när detta
beslut vunnit laga kraft.
Huvudman för vattentäkten är Tekniska kontoret i Kramfors kommun (nedan kallad
Kommunen). Huvudmannen ansvarar för att skyddsområdet skyltas.
Länsstyrelsen erinrar om de generella bestämmelser som gäller inom vattenskyddsområden, däribland Naturvårdsverkets föreskrifter ( NFS 2003:24) om
brandfarliga vätskor och (NFS 1997:2 och 2000:7) om kemiska bekämpningsmedel.
Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna
skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.
ALLMÄNT
Kommunens vattentäkt i Kyrkdal - Ållsta förser ca 90 personer med dricksvatten ur en
bergborrad brunn.
Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde med zonindelning som finns
redovisat i bilaga 1 till detta beslut (märkt ritning nr 02).
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Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att
grundvattentillgången och grundvattenkvalitén i Kyrkdal - Ållsta ur ett
flergenerationsperspektiv. Detta syfte uppnås genom att grundvattentill-gången skyddas
mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på
grundvattnets kvalitet och kvantitet, samt genom att förhindra att
grundvattenbildningsförhållandena förändras.

En beredskapsplan för åtgärder och sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av
vattentäktens huvudman. Planen bör godkännas av Miljö- och byggnämnden.

Vid prövning av tillstånd ska den sökta verksamheten prövas individuellt gentemot
detta syfte.

Med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller
anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den
utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen har då.

Skyddsområdet är indelat i:
 Vattentäktszon (brunnsområde), som utgörs av marken kring brunnen och
inhägnas.
 Primär skyddszon som omfattar ett område, där akuta förorenings-situationer
genom olyckshändelse elimineras, och mikrobiell förorening förhindras i rimlig
utsträckning.
 Sekundär skyddszon som ges något lättare skyddsföreskrifter eftersom föroreningar
på grund av större avstånd till grundvattentäkten genomgår en viss reduktion. Här
finns även möjlighet att vidta avlägsnande eller bindande åtgärder, om händelser
som kan skada grundvattnet skulle inträffa.
Gator och vägar som passerar gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade med
upplysning om att vattenskyddsområde föreligger.
När det i dessa skyddsföreskrifter anges krav på tillstånd prövas frågan av kommunens
Miljö- och byggnämnd om inte annat anges.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från föreskrift nedan.
DEFINITIONER

I dessa föreskrifter avses med hantering en verksamhet eller en åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed
jämförliga förfaranden.
Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av enstaka villa.
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas
ej av tillståndsplikt.
Med spillvatten avses dels hushållsspillvatten från bostäder och serviceinrättningar, dels
industrispillvatten från områden som används för kommersiell eller industriell
verksamhet och inte är hushållsspillvatten eller dagvatten.
Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som inte tränger ned i marken utan
avrinner på markytan.

Inträffade olyckshändelser eller miljöstörningar ska omgående rapporteras till SOS
Alarm på telefonnummer 112, samt till kommunens miljö- och tekniska kontor.
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Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten
eller is.
I begreppet djurhållning inkluderas nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om åtgärden eller verksamheten ska
tillståndsprövas enligt bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
vattenverksamhet eller jordbruk och annan verksamhet i miljöbalken eller med stöd av
enligt balken utfärdad förordning. Frågan om verksamheten är förenlig med behovet av
skydd för vattnet, villkorsfrågor et cetera prövas då i stället i det ärendet eller målet.
SKYDDSFÖRESKRIFTER
§ 1 Vattentäktszon
Vattentäktzon får endast disponeras av Kommunen för vattentäktsverksamhet.
Vattentäktszonen ska vara inhägnad.
§ 2 Primär och sekundär skyddszon
Petroleumprodukter
Primär skyddszon: Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter är förbjuden.
För oljeförsörjning av befintlig bostadsfastighets värmeanläggning får dock lagring av
eldningsolja ske. Undantag för förbudet gäller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner
och liknade.
Förvaringskärl (tank, dunk eller liknande) ska förvaras under tak och vara utrustade
eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid ett eventuellt läckage förhindras
tränga ned i marken samt kan samlas upp och omhändertas. Om det finns risk för
påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd. Uppställning, tankning och övrig
hantering av fordon och trädgårdsredskap ska ske på sådant sätt att läckage av

petroleumprodukter förebyggs, eventuellt spill samlas upp och omhändertas och
påverkan på grundvattnet undviks.
Vid användning av arbetsmaskiner, fordon och liknande ska detta ske så att risk för
förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.
Sekundär skyddszon: Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte
förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. För oljeförsörjning av
befintlig bostadsfastighets värmeanläggning får dock lagring av eldningsolja ske.
Undantag för förbudet gäller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknade.
Förvaringskärl (tank, dunk eller liknande ) med en samlad volym överstigande 60 liter,
ska skyddas för nederbörd och vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade
volymen vid ett eventuellt läckage förhindras tränga ned i marken samt kan samlas upp
och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha
påkörningsskydd. Uppställning, tankning och övrig hantering av fordon och
trädgårdsredskap ska ske på sådant sätt att läckage av petroleumprodukter förebyggs,
eventuellt spill samlas upp och omhändertas och påverkan på grundvattnet undviks.
Vid användning av arbetsmaskiner, fordon och liknande ska detta ske så att risk för
förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.
Jordbruk, djurhållning och trädgård
Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.
Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen (till exempel fast naturgödsel
och handelsgödsel) får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden.
Slam från reningsverk får ej spridas. Flytgödsel får ej spridas utan tillstånd från Miljöoch byggnämnden.
Sekundär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma
utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Yrkesmässig hantering av ensilage och
växtnäringsämnen (till exempel fast naturgödsel och handelsgödsel och avloppsslam) får
inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden.
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Skogsbruk
Primär och sekundär skyddszon: Permanent upplag av bark, timmer, flis, grot och
liknande får inte förekomma. För tillfälliga upplag med lagring mer än tre månader
krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Sådant tillstånd krävs även för tillfälliga
upplag med lagring på mer än två veckor om upplaget ligger på en öppen grusyta,
bevattnas eller om kemiska produkter används. Vedupplag för hushåll som
kontinuerligt används för energiuttag genom eldning är undantagna från förbudet.
Slutavverkning ska ske på frusen mark. Petroleumprodukter ska ställas upp utanför
skyddsområdet, och absorptionsmedel ska finnas på plats.
Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall
Primär skyddszon: Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten och kommunalt
dagvatten får ej anläggas. Avloppsledningar ska vara täta och vid behov omedelbart
läggas om eller renoveras. Nya avloppsledningar ska utformas enligt kommens
anvisningar.
Avfall eller främmande massor (till exempel jord, sand eller organiska massor
härrörande från områden utanför skyddsområdet) som kan påverka grundvattnets
kvalitet eller naturliga bildning får inte läggas upp eller deponeras. Snö härrörande från
ytor utanför zonen får inte deponeras.
Sekundär skyddszon: Avloppsanläggning för hushållsspillvatten får inte anläggas utan
tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Bruk av befintlig anläggning för
hushållsspillvatten får inte överskrida den omfattning anläggningen har vid
ikraftträdande av dessa föreskrifter. Förändringar av avloppsvattnets sammansättning
och/eller mängd samt förändring av befintlig anläggning ska anmälas till Miljö- och
byggnämnden samt utformas enligt kommunens anvisningar.
Avfall eller främmande massor (till exempel jord, sand eller organiska massor
härrörande från områden utanför skyddsområdet) som kan påverka grundvattnets
kvalitet eller naturliga bildning får inte läggas upp eller deponeras. Snö härrörande från
ytor utanför zonen får inte deponeras.

Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för påverkan av yteller grundvattens kvalitet får inte etableras.
Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för påverkan av yteller grundvattens kvalitet får inte etableras utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden
utom i fall där verksamheten föregås av en tillståndsansöken enligt 9 eller 11 kapitlet i
miljöbalken.
Vägar och parkeringsytor
Primär och sekundär skyddszon: Förvaring och tillverkning av asfalt, oljegrus eller
vägsalt får inte förekomma. Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller
vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för
normalt vägunderhåll. Beläggningsarbetet, ny eller ombyggnad av vägar och
parkeringsytor får inte ske utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden
Täktverksamhet, sprängnings-, borrnings-, schaktnings- och grävarbeten
Primär skyddszon: Grus- eller annan täktverksamhet får inte etableras. Borrning och
sprängning i berg får inte förekomma.
Grävning, sprängning, schaktning och borrningar, undersökningsarbeten eller liknande
som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts får inte utföras.
Sekundär skyddszon: Grus, berg- eller annan täktverksamhet för yrkesmässigt bruk får
inte etableras. Husbehovstäkt eller liknande får inte ske till lägre nivå än två meter över
högsta naturliga grundvattennivå eller berggrund. Större schaktnings- eller
grävningsarbeten kräver tillstånd av Miljö- och byggnämnden.
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Sprängning, schaktning, pålning, borrningar, undersökningsarbeten eller liknande som
kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts får inte utföras utan tillstånd från
Miljö- och byggnämnden. Återfyllning med massor som medför risk för förorening av
yt- eller grundvatten får ej utföras.
Energianläggningar
Primär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i berg får
inte förekomma. Befintliga energianläggningar får drivas i den omfattning anläggningen
har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i berg
får inte anläggas utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Befintliga
energianläggningar får drivas utan tillstånd i den omfattning anläggningen har då dessa
föreskrifter träder i kraft.
Transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transporter av farligt gods och
petroleumprodukter får endast ske på väg 90 och andra av länsstyrelsen
rekommenderade vägar för transport av farligt gods.
Transport av farligt gods inom området får inte ske utan tillstånd från Miljö- och
byggnämnden med undantag för bostadsfastighets befintliga värmeförsörjningssystem.
Denna föreskrift träder i kraft den 6 juli 2010.
Barbro Rohdin
Tf landshövding

Göran Andersson

Utgivare
Barbro Nyberg, Länsstyrelsen Västernorrland
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