
Hallands lans författningssamling 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Hallands län har i beslut den 21 november 1996 13 PS 2004: 53 
fastställt skyddsområde för de kommunala vattentäkterna Utkomfrån 
Prästjorden och Fotstad i Halmstads kommun. Inom skyddsområdet trycket den 2 april 
gäller följande föreskrifter. 2004 

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 

Inre skvddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets 
oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. . . 

skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid 
läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Detta galler aven 
arbetsfordon som ställts upp för längre tid t ex över natten. För fordon 
som tillfalligt parkerats inom området galler normal aktsamhet, så att 
bränsle- eller oljeläckage inte förekommer. För hanteringen skall i övrigt 
iakttagas vad som galler enligt lag om kemiska produkter och SNV:s 
foresknfter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25 och SNV AR 
90:17). 

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

b) Upplag, nedgrävning och hantering av övriga för grundvattnet 
skadliga ämnen såsom fenoler, organiska lösningsmedel, gifter, 
dammbindningsmedel, vägsalt mm 

Inre och Wre skvddszon: Får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och 
halsoskyddsnamnden. Miljö- och halsoskyddsnamnden har dels att 
bestämma intill vilken mängd h e n  får lagras och dels att foreskriva de 
skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas. Nedgrävning av 
större döda djur och slaktavfall far ej ske utan att miljö- och 
halsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar. 

c) Jordbruk och boskapsskötsel 

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, stall- och 
handelsgödsel samt bekämpningsmedel, får inte förekomma utan 
medgivande och efterfoliande av föreskrifter från miliö- och 
häls&kyddsnämnden. ~ l ~ t ~ ö d s e l  och slam från reningsverk far ej spridas. 
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Om förändringar görs i driften, t ex genom övergång till odling av mer 
växtnäringskravande grödor, skall detta anmälas till miljö- och 
halsoskyddsnämnden. I övrigt galler de föreskrifter som fastställts för 
Halmstads kommun enligt miljöskyddslagen 8 a. 

Yttre skvddszon: Hantering och lagring av ensilage, stall- och 
handelsgödsel, avloppsslam samt bekämpningsmedel får inte förekomma 
utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter f& miljö- 
och halsoskyddsnämnden. Om förändringar görs i driften, t ex genom 
övergång till odling av mer vaxtnaringskravande grödor, bör detta 
anmälas till miljö- och halsoskyddsnamnden. I övrigt galler de 
föreskrifter som fastställts för Halmstads kommun enligt 
miljöskyddslagen 5 8 a. 

d) Skogsbruk 

Inre och fltre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt 
hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel far inte 
förekomma. För tillfalliga verksamheter kan miijö- och 
halsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. 

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

Inre skvddszon: Enskilda avloppsanlaggningar för hushållsspillvatten 
eller infiltrationsanläggningar för kommunalt dagvatten far ej anläggas. 
Miljö- och halsoskyddsnamnden far medge undantag för befintlig enskild 
infiltrationsanläggning. Spillvattenförande avloppsledningar skall vara 
täta och vid behov laggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller 
snö från trafikerade ytor får inte förekomma. 

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej 
anläggas utan medgivande från miljö- och halsoskyddsnämnden. 
Allmänna spillvattenledningar skall vara täta. Otäta ledningar skall laggas 
om eller renoveras. Avfallsdeponering får inte förekomma. Undantag kan 
medges av miljö- och halsoskyddsnamnden for kompostering av 
hushållsavfall. 

f )  Industriell verksamhet 

Inre skvddszon: Industriell verksamhet får inte etableras. För befintlig, 
industriell verksamhet galler för hantering, lagring och användning av 
kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) och h) ovan i tillämpliga delar. 
För avloppsledningar galler föreskrifterna enligt punkt e) ovan. Utsläpp 
av avloppsvatten till infiltrationsanläggning och deponering av avfall far 
inte förekomma. 

Yttre skvddszon: Industriell verksamhet far inte etableras utan 
tillsynsmyndigheternas tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt galler 
samma föreskrifter som för inre skyddszon. 



g) Väghållning 

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt 
far inte förekomma. 

Yttre skvddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt 
får inte ske utan tillstånd av miljö- och halsoskyddsnämnden. Normala 
vaghållningsåtgarder far ske utan inskränkning, 

h) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

Inre skyddszon: Sand- och grustäkt samt annan taktverksamhet eller 
schaktningsarbeten far inte ske. Undantag kan medges av miljö- och 
halsoskyddsnamnden om ingreppets omfattning ar ringa och särskilda 
säkerhetsföreskrifter iakttages, så att det ar uppenbart att skaderisk inte 
föreligger. 

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan taktverksamhet eller 
schaktningsarbeten far inte ske till lägre nivå an 3 m över högsta naturliga 
grundvattennivå. Schaktning och uttag ner till 1 m över högsta naturliga 
grundvattennivå Par dock ske efter särskilt medgivande av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Grundvattenytans högsta naturliga nivå fastställs i 
samråd med Halmstads kommuns VA-verk. 

Om medgivande till schaktning och uttag ner till 1 m över högsta 
naturliga grundvattennivå erhållits skall så snart som möjligt återställning 
ske med oorganiska massor från täkten upp till 3 m över högsta naturliga 
grundvattennivå. Schaktmassor från andra områden utanför täkten far inte 
användas. 

På utbrutna delar av takten skall efter 3terstallning ett skyddande 
vegetationstacke snarast etableras. 

Aterstaiining av taktområdet inom skyddszon får ej ske med sådant 
material eller på ett sådant satt att grundvattenförorening eller väsentligt 
minskad grnndvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. 

Aterstal~ningsp~anen skall redovisas för miljö- och halsoskyddsnämnden 
innan arbetena påbörjas. 

Risken för oljespill vid taktverksamhet skall särskilt beaktas. 

Det åligger taktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i 
området. 

i) Energianlaggningar 

Inre skvddszon: Markvärmeanlaggningar (ytjordvanne, bergvanne, 
grundvattenvarme) och varmelager i grundvatten far inte anläggas. 

Yttre skvddszon: Markvarmeanlaggningar far inte anläggas utan tillstånd 
av miljö- och halsoskyddsnamnden och vattentäktsinnehavaren. 




