
Hallands lans författningssamling 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Hallands Län har i beslut den 28 augusti 1995 fast- l3FS2004:52 
Utkom från ställt skyddsområde för den kommunala vattentäkten i Landeryd i trycket den april 

Hylte kommun. Inom skyddsområdet gäller följande föreskrifter. 2004 

Inom brunnsområdet får endast vattentaktsverksamhet bedrivas. Området 
ska vara inhägnat. 

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 

Inrc s k v c u m  Får cj furekomina annat an fir bostadsfastighets 
oljeiörsörjning. l:öiwringsrankar, siationiini forbriinningsmotorcr ctc . - 

skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrad; volymen vid 
läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i 
övrigt iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och 
SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor. 

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av 
eventuella föreskrifter från miljö- och halsoskyddsnamnden. I övrigt 
galler samma bestammelser som för inre skyddszon. 

b) Jordbruk och trädgårdsbruk 

Inre och fltre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, 
handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och 
bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande 
av eventuella föresknfter från miljö- och hälsoskyddsnamnden. 

c) Skogsbruk 

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt 
hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel E r  ej 
förekomma. För tillfalliga verksamheter kan miljö- och 
halsoskyddsnamnden ge tillstånd i det enskilda fallet. 

d) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt 
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hantering av avfall 

inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och 
kommunalt dagvatten far ej förekomma. 
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov 
omedelbart laggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från 
trafikerade ytor far ej förekomma. 

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten far ej 
anläggas utan medgivande från miljö- och halsoskyddsnamnden. 
Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall 
snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall far ej 
förekomma. 

e) Industriell verksamhet 

Inre skyddszon: Industriell verksamhet f%- ej etableras. För befintlig 
industriell verksamhet galler for hantering, lagring och användning av 
kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För 
avloppsledningar galler föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av 
avloppsvatten och deponering av avfall far ej förekomma. 

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet far ej etableras utan 
tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma 
föreskrifter som för inre skyddszon. 

f) Väghållning 

inre och vttre skyddszon och iämväg: Upplag eller tillverkning av asfalt, 
oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av miljö- och 
halsoskyddsnämnden. Spridning av bekampningsmedel får ej 
förekomma. 

g) Taktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan taktverksamhet far inte ske 
till lägre nivå an 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. 
Tillfartsvägar skall så långt det ar möjligt vara avspärrade. På utbrutna 
takter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäcke. 
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, far ej ske utan 
tillstånd av miljö- och halsoskyddsnamnden om det ej är uppenbart att 
skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande 
massor far ej ske. Risken för oljespill vid täktverksamheter bör beaktas. 

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte 
ske till lägre nivå ä n  1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det 
åligger taktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i 
taktområdet. Risken för oljespill vid taktverksamhet bör beaktas. För 
schaktningsarbeten galler samma föreskrifter som för inre skyddszon. 



h) Energianläggningar 

Inre skvddszon: Markvärmeanlaggningar (ytjordvarme, bergvarme, 
grundvattenvärme) far ej anläggas. Värmelager i grundvatten far ej 
anläggas. 
Yttre skyddszon: Markvanneanlaggningar far ej anläggas utan tillstånd 
av miljö- och hälsoskyddsnamnden och vattentäktsinnehavare. 

Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20 OC far ej 
anläggas. 

i) Transport av farligt gods 

Inre och vttre skvddszon: Gator, vägar och jamvagar som passerar över 
gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar 
från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av 
vattentäkter vid vag). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart 
rapporteras genom alarmering på tfn nr 90 000. 

j) uppsättning av skyltar 

På val synlig plats vid vag in till skyddsområdet sätts genom 
huvudmannens försorg upp en rektangulär skylt med vit text på blå 
botten: 

Skvddat vatten. GRUNDVATTENTAKT. Vid risk för att skada 
&en kontakta Räddningstjänsten, tfn 90 000. 
MILJO- OCH HALSOSKYDDSNAMNDEN 

Allmänna bestämmelser. 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse 
att inträffade handelser som kan medföra risk för grundvattenförorening 
omedelbart anmäls till räddningstjansten och miljö- och 
halsoskyddsnamnden. 
Om särskilda skal föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan 
meddelade föreskrifter. 

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan 
meddelade föreskrifter stadgas i Vattenlagen. 

Arne Bergquist ,. . 




