
Hallands lans författningssamling 

Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun har den 
28 februari 2002 fastställt skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för den kommunala vattentikten Jonstorp i 
Falkenbergs kommun. Inom skyddsområdet galler följande 
föreskrifter. 

5 1 Brunns och skyddszoner 

Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det 
skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet Xr 
indelat i brunnsområden samt inre och yttre skyddszon. 

Inom brunnsområdet far endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
Bmnnsområdet skall vara inhägnat och utformat så att ytvatten 
förhindras att rinna direkt ner i brunnen och förorena grundvattnet. 

5 2 Allmänna bestammelser 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet 
att tillse att inträffade händelser. som kan medföra risk for vt- 
eller grundvattenförorening inom skyddsområdet, omedelbart 
anmäls till räddningstjänsten och till miljö- och 
hälsoskyddskontor&. ktrtffade händelser skall omedelbart 
rapporteras genom alarmering på telefon 112. 

Om tillsyn och efterlevanden av samt påföljd för förseelser mot 
här meddelade föreskrifter finns bestammelser i miljöbalken. 
Dessa skyddsföreskrifter åsidosätter inte utan gäller parallellt 
med övriga lagar. 

Begreppet hantering i dessa skyddsföresktfter definieras som: 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
användning, spridning, omhändertagande, destruktion, 
konvertering, upplag, återvinning, slutligt omhändertagande, 
kvittblivning och darmed jämförliga förfaranden. 

Inom skyddsområdet får hantering av bekämpningsmedel ej ske. 
I yttre skyddsområdet finns dock utrymme for en 
omställningstid för verksamheter berörda i 3b. 
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Om särskilda skal föreligger kan dessa föreskrifter 
forklaras ej tillämpliga av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

5 3 Särskilda bestämmelser 

5 3 a Miljöfarliga amnen 

Inre skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av för grundvattnet skadliga amnen 
såsom tjärprodukter och industriella råvaror och produkter far 
inte förekomma. 

Hantering av petroleumprodukter far inte forekomma annat än 
för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, 
stationära förbränningsmotorer och andra liknande 
utrustningar skall vara utnistade eller placerade så att hela den 
lagrade volymen petroleum vid läckage kan omhändertagas 
och förhindras tränga ner i marken och vidare till 
vattentäkten. Vid hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som 
gäller enligt Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter 
om brandfarliga vätskor. 

Yttre skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av för grundvattnet skadliga amnen 
såsom tjärprodukter och industriella råvaror och produkter för 
inte förekomma utan tillstånd och efterfoljande av villkor från 
miljö och halsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma 
föresknfter som för inre skyddszon. 

5 3 b Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning, 
yrkesmässig verksamhet 

Inre skvddszon: 
Hantering eller transport av bekämpningsmedel far inte 
förekomma. Spridning av kväveinnehållande - 
vaxtnäringsprodukter utöver aktuella grödors behov får inte 
förekomma. Övrig hantering av kvaveinnehållande 
vaxtnäringsprodukter rar inte forekomma. Nedgrävning av 
döda djur far inte ske. 

Yttre skyddszon: 
Efter skalig omställningstid, 3 år, Par'hantering av 
bekämpningsmedel inte förekomma. Hantering av 
bekämpningsmedel under omställningstiden far inte 
förekomma utan tillstånd och efterföljande av villkor från 
miljö- och halsoskyddsnämnden. 



Spridning av kvaveinnehållande växtnaringsprodukter utöver 
aktuella grödors behov far inte förekomma. h i g  hantering av 
kväveinnehållande växtnäxingsprodukter far inte förekomma. 
Nedgrävning av döda djur i yttre skyddsområdet Er inte ske. 

3 3 c Skogsbruk 

Inre och yttre skyddszon: 
Permanenta upplag av bark samt hantering av bekämpningsmedel 
och träskyddsmedel far inte förekomma. Tillfalliga upplag av 
exempelvis bark och timmer far inte förekomma utan tillstånd och 
efterföljande av villkor fi-ån miljö- och halsoskyddsnämnden. 

5 3 d Avledning av spillvatten och dagvatten 

Inre skyddszon: 
infiltrationsanläggningar för dagvatten (som avletts genom en 
allmän avloppsanlaggning) eller spillvatten far inte anläggas, 
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid 
behov omedelbart laggas om eller renoveras. 

Yttre skyddszon: 
Infiltrationsanlaggningai- för dagvatten (som avletts genom en 
allmän avloppsanlaggning) eller spillvatten far inte anläggas utan 
tillstånd och efterföljande av villkor från miljö- och 
halsoskyddsnamnden. Avloppsledningar skall vara tata, inspekteras 
regelbundet och vid behov omedelbart laggas om eller renoveras. 

5 3 e Industriell verksamhet 

Inre och yttre skyddszon: 
Etablering av sådan industriell verksamhet som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken, far inte ske utan 
tillstånd och efterföljande av villkor från miljö- och 
halsoskyddsnämnden. 

3 3 f Väghållning 

Inre skyddszon: 

Hantering av asfalt, oljegrus och vägsalt Er inte förekomma med 
undantag för beläggning av vag samt halkbekämpning. 

Deponering av snö från trafikerade ytor far inte förekomma 



Yttre skyddszon: 
Hantering av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma 
med undantag för beläggning av väg samt halkbekämpning. 

5 3 g Sand-, grus- och bergtäkt samt schaktningsarbeten 

Inre skyddszon: 
Täktverksamhet far inte förekomma. Deponering av 
frammande massor far inte ske. Schaktningsarbete, t ex i 
samband med vägbyggen, far inte ske utan tillständ och 
efterföljande av villkor frän miljö- och halsoskyddsnämnden. 

Yttre skyddszon: 
Täktverksamhet far inte etableras utan tillstånd och 
efterföljande av villkor frän tillsynsmyndigheten. 
Täktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske till lägre 
nivä än en (1) meter över högsta naturliga grundvattennivä. 
Deponering av främmade massor far inte ske. 

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får inte 
ske utan tillstånd och efterföljande av villkor från miljö- och 
halsoskyddsnämnden. 

5 3 h Energianläggningar 

Inre skyddszon: 
Energianläggningar med ytjordvärme, bergviinne eller 
grundvattenvärme där kylmedier används far inte anordnas. 

Yttre skvddszon: 
Energianläggningar med ytjordvärme, bergvärme eller 
mndvattenvärme där kylmedier används f"ar inte anordnas 
utan tillstånd och efter följande av villkor från miljö- och 
halsoskyddsnämnden. 

&j 3 i Transport av farligt gods 

Inre och yttre skyddszon: 
Genomgäende transport av farligt gods för förbjuden, förutom 
pä de vägar som länsstyrelsen rekommenderar för transport av 
farligt gods. Om sådan rekommendation föreligger skall 
dagvattenhanteringen från vägen vara utformad så att 
avrinning från vägen inte kan förorena yt- eller 
grundvattenomrädet inom skyddszonen. 



&j 3 j Avfall 

Inre skvddszon: 
Yrkesmässig hantering av avfall far ej förekomma, Deponering av 
avfall eller förorenade massor Pir inte förekomma. 

Yttre skyddszon: 
Yrkesmässig hantering av avfall far ej förekomma utan tillstand och 
efterföljande av villkor från miljö- och halsoskyddslagen. 
Deponering av avfall eller förorenade massor far inte förekomma. 
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