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SKYDDSFÖRESKRIFTER
till
FÖREKOMMANDE AV FÖRORENING AV GRUNDVATTENTILLGÅNG INOM SOLLENTUNA KOMMUN
Meddelade av länsstyrelsen den 20 juni 1974 efter framställning från byggnadsnämnden.
Beslutet äger omedelbar giltighet.
Skyddsområde för grundvattentäkter på fastigheten omfattar stadsägorna 5975, 5903
C, 5974, 5973, 5966, Rankan 2-4, Rotebro 4:2, 4:11 i Sollentuna kommun. Skyddsområdet består av brunnsområden, två inre skyddszoner och en gemensam yttre
skyddszon.
Följande allmänna föreskrifter har meddelats beträffande vad som enligt 2 kap § 63
vattenlagen skall iakttagas inom skyddsområdet:
§1
Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta, skall gälla föreskrifterna i §
2--13. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, två inre skyddszoner och en gemensam yttre skyddszon.
§2
Inom brunnsområde må endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
§ 3 Brandfarliga varor
a)
Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig
vätska inom inre skyddszon skall vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna
komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszon skall vara så utförd att risken är obetydlig för att
anordningen kan skadas genom korrosion. Utförande bör även säkerställa, att eventuellt uppkommet läckage snabbt upptäckes.
b)
Stationärt uppställd, med flytande bränsle driven maskin skall förses med täta
uppsamlingskärl eller platta med täta invallningskanter för spill under motor och
bränslebehållare. Kärlen respektive invallningen skall rymma hela den vid maskinen
förekommande bränslemängden.
Innehavaren av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
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Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, har
meddelats i Kungl. Kommerskollegium Författningssamling ser B1970 nr 1.
Anordningar skall skötas och underhållas så, att de fungerar på avsett sätt. Vid spill
eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall händelsen omedelbart rapporteras
till brandstyrelsen (brandkåren 08/35 27 40), byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden.
§4
Inom inre skyddszon får parkeringsplatser anordnas för tankfordon, eller för fler än
10 bilar, endast på hårdgjord mark, varifrån dagvattenledning skall ske till oljeavskiljare.
§ 5 Andra för grundvattnet skadliga ämnen
Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformat-oroljor,
tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt avfalls-ämnen, industriella
produkter efter råvaror, får ej anordnas med mindre än att hälsovårdsnämnden efter
särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har därvid rätt att bestämma, intill vilken mängd, som ämnen får lagras på fastighet, och föreskriva de
skyddsåtgärder som i före-kommande fall måste vidtagas.
§6
Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande
åtgärder mot grundvattenföroreningar. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta och
deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken.
Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårds-nämnden i varje särskilt fall
lämnade anvisningar. Spridning av naturgödsel och andra gödselmedel samt skadedjurs- och växtbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för trädgårds-, jord- och skogsbrukets behov.
§7
Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande
brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan i undantagsfall medge tillstånd för avloppsutsläpp, om detta med hänsyn till avloppsvattnets
mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvatten-ytans djup m m kan
ske utan risk för grundvattnet.
§8
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Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.
§ 9 Grus- och sandtäkter, schaktning för andra ändamål
Grus eller sand får ej uttagas till lägre nivå än som motsvarar tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom inre skyddszon och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom yttre skyddszon.
På väl synlig plats vid infart till grustäktområde skall genom exploatörens försorg
uppsättas en skylt med texten: "Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här
tömma bensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till
brandstyrelsen, byggnadsnämnden eller hälsovårds-nämnden." Inom grustäktområde
får ej tippas avfall eller fyllnadsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller
försvåra den naturliga grundvatten-bildningen. För fyllnad med godtagbara massor
inhämtas tillstånd hos byggnadsnämnden.
Schaktning inom skyddsområde får ej förekomma med mindre, än att byggnadsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill.
§ 10 Allmänna bestämmelser
Genom kommunens försorg skall på väl synliga platser invid vägar, som leder in i
skyddsområdet, uppsättas skyltar med texten:
"Varning, skyddsområde för vattentäkt.
Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandstyrelsen, byggnadsnämnden eller hälsovårds-nämnden.
Anmälningsskyldighet åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde."
§ 11
Om särskilda skäl därtill föreligger, må undantag från ovan meddelade föreskrifter
medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande.

§ 12
Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifter utövas av byggnadsnämnden med
undantag av § 5--8, som faller under hälsovårdsnämndens kompetensområde.
§ 13
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Förseelser mot föreskrifterna i § 2--10 bestraffas såsom i 13 § kap 14 § andra stycket
vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.
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