Västra Götalands läns
författningssamling

Länsstyrelsen
14 FS 2000:198
Utkom från trycket den
7 juli 2000
Skyddsområde och skyddsområdesföreskrifter för Tidavads
grundvattentäkt, Mariestads kommun;
beslutad den 29 juni 2000.
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen dels att
det område som markerats på bifogad karta skall utgöra skyddsområde
för Tidavads grundvattentäkt, Mariestads kommun, dels om följande
inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet inom skyddsområde
samt vad allmänheten skall iakttaga inom skyddsområdet.
Skyddsområdet indelas i inre och yttre skyddszon.
SKYDDSOMRÅDESFÖRESKRIFTER, TIDAVADS GRUNDVATTENTÄKT
§1
Skyddsområdet skall vara det område som utmärks på bifogad karta
(ritning 140V0029- 2) daterad 1997-01-29. Området är indelat i
brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.
§2
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnad skall vara låsbar.
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§3
Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra
för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja,
impregneringsmedel, lösningsmedel etc.
Inre och yttre skyddszon: Får förekomma för fastigheters oljeförsörjning; i annat fall krävs Miljö- och hälsoskyddsnämndens medgivande
varvid nämndens eventuella föreskrifter skall efterföljas. Förvaringstankar skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För
hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt 14 kap. miljöbalken om kemiska produkter, lagen om brandfarliga och explosiva
varor och i anslutning därtill utfärdade föroreningar samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.
b) Jordbruk och boskapsskötsel.
Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage,
avloppsslam,
urin,
naturgödsel,
växtnäringsämnen
och
bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av
eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
c) Skogsbruk
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer
samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel
får ej förekomma.
d) Avledning av hushållsspillvatten och hantering av avfall.
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej
utföras utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid
behov omedelbart läggas om eller renoveras.
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Deponering av avfall eller snö från trafikytor får ej förekomma.
Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får
ej utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Deponering av avfall eller snö från trafikytor får ej förekomma.
e) Industriell verksamhet.
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.
Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej bedrivas utan Miljöoch hälsoskyddsnämndens tillstånd.
f) Väghållning.
Inre skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller
vägsalt får ej förekomma. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får
ej före-komma.
Yttre skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller
vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får ej
förekomma.
g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten.
Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte
bedrivas till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå.
Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna
delar av täktområde skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäcke skall utföras. Det åligger täktinnehavare att tillse att
deponering av avfall ej sker i täktområdet. Schaktningsarbeten, t ex i
samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Deponering av främmande massor får ej ske.
Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får
inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattennivå.
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Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i
täktområdet. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får
ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är
uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Deponering
av främmande massor får ej ske.
h) Energianläggningar.
Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme,
grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej
anläggas.
Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
i) Transport av farligt gods
Inre och yttre skyddszon : Genomgående transport av farligt gods är
förbjuden på andra vägar än de som rekommenderas i
Räddningsverkets atlas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela
tillstånd för sådan transport på annan väg. Väg som måste användas
för sådan trafik skall vara försedd med räcken eller ha
avkörningsvänliga sidoutrymmen samt med uppsamlande och
avledande anordningar för vägdagvatten, så att detta ej kan nå
grundvattnet. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom
alarmering på telefonnr 112.
§4
Invid vägar som leder in i skyddsområdet skall finnas skylt som
utmärker skyddsområdet enligt rekommendation, " Utmärkning av
vattenskydds-område". Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av
kommunen. Där petroleumprodukter, eller andra för grundvattnet
skadliga ämnen (se § 3a), förvaras eller hanteras, skall skylt uppsättas
med texten " Vid spill eller läckage ring omedelbart Räddningstjänst,
telefon 0501-633 00, Miljö- och hälsoskyddsnämnden". Skyltarna
tillhandahålls av kommunen och uppsätts av fastighetsägare.
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§5
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse
att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening,
omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljökontoret.
§6
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen efter samråd med Miljöoch hälsoskyddsnämnden medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter. Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets
eller föreskriftens syfte.
§7
Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter och om
straff för förseelse mot föreskrifterna finns bestämmelser i miljöbalken
och i anslutning därtill utfärdade förordningar.
Beslutet träder i kraft den 1 augusti 2000.

GÖTE BERNHARDSSON

Christer Larsson
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