Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs
vattentäkt, Vara kommun.

BESLUT
Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken beslutar
Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
Jungs grundvattentäkt på fastigheten Vara Jung 3:41 i Vara kommun.
Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 1.
SKYDDSFÖRESKRIFTER
§1

BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
§2

FÖR GRUNDVATTNET SKADLIGA ÄMNEN

Primär och sekundär skyddszon: Hantering av för grundvattnet
skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel,
lösningsmedel, bilvårdsprodukter, läkemedelspreparat eller andra
hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter för annan fastighet
än bostadsfastighet får endast ske efter tillstånd.
Generella bestämmelser: För hantering skall i övrigt iakttas vad som
gäller enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter.
Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av
terrängkörningslagen med tillhörande förordningar (SFS 1975:1313).
§3
BEKÄMPNINGSMEDEL
Primär och sekundär skyddszon: Bekämpningsmedel får ej
användas utan tillstånd annat än för bostadsfastigheters behov.

Generella bestämmelser: Bestämmelser om spridning och annan
hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i
miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om biocidprodukter (SFS
2000:338) samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av
kemiska bekämpningsmedel SNFS (1997:2).
§4
JORDBRUK, BOSKAPSSKÖTSEL,
HANDELSTRÄDGÅRDAR OCH LIKNANDE
VERKSAMHETER
Primär skyddszon: Hantering av ensilage som kan avge pressvatten,
växtnäringsämnen, stallgödsel, flytgödsel och slam från reningsverk
får inte ske utan tillstånd.
Generella bestämmelser: I Förordningen (SFS 1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket finns ytterligare bestämmelser om bl.a. för
lagring av stallgödsel.
§5

SKOGSBRUK

Primär skyddszon: Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer
och liknande får inte förekomma. Tillfälliga verksamheter får inte
förekomma utan anmälan.
Sekundär skyddszon: Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer
och liknande får inte förekomma utan tillstånd. Tillfälliga
verksamheter får inte förekomma utan anmälan.
Generella bestämmelser: Bekämpningsmedel får inte yrkesmässigt
användas inom skyddsområdet utan tillstånd av tillsynsmyndigheten
(SNFS 1997:2).
§6

INFILTRATION OCH AVLEDNING AV

AVLOPPSVATTEN SAMT HANTERING AV AVFALL
Primär skyddszon: Infiltration av hushållspillvatten och annat
utsläpp av avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte
ske utan tillstånd.
Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte
förekomma. Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor
utanför primär skyddszon får inte förekomma.
Sekundär skyddszon: Deponering av snö som härrör från ytor
utanför sekundär skyddszon får inte förekomma.
I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

§7

INDUSTRIELL VERKSAMHET

Primär skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras.
Sekundär skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan
tillstånd.
Information: För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering
av kemikalier föreskrifterna enligt §2 i tillämpliga delar.
§8

VÄGHÅLLNING

Primär skyddszon: Uppställning eller parkering av tankfordon får ej
förekomma.
Primär och sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus och
vägsalt är förbjudet.

Beläggningsarbete och andra underhållsarbeten på väg får inte ske
utan anmälan.
Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i sådan
omfattning som krävs för normalt vägunderhåll.
§9
TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA
SCHAKTNINGSARBETEN
Primär skyddszon: Sand- och grustäkt (inkl husbehovstäkt) och
annan täktverksamhet får inte ske utan tillstånd och då inte till lägre
nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå.
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får inte ske utan
tillstånd. Deponering av främmande massor och avfall får ej ske.
Sekundär skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet
får inte ske utan tillstånd och då inte till lägre nivå än 2 m över högsta
naturliga grundvattennivå. I övrigt gäller detsamma som för primär
skyddszon.
§10

ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär och sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla ur mark- eller grundvatten får inte
anläggas utan tillstånd.
§11
GODS

VÄGHÅLLNING OCH TRANSPORT AV FARLIGT

Primär och sekundär skyddszon: All uppställning av fordon lastade
med farligt gods är förbjuden, annat än för enskild bostadsfastighets

bruk.
Genomgående transport av för grund- och ytvattnet skadliga ämnen
såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc är
förbjuden på andra vägar än de som rekommenderas i
Räddningsverkets atlas för transport av farligt gods.
Väg som används för sådan trafik skall där så behövs för
vattenskyddet, omfattas av erforderliga skyddsåtgärder för att
förhindra infiltration av föroreningar eller att andra olägenheter
uppstår.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 12 TILLSTÅND
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges
av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat
med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan
visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för
yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta
till den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten
tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt miljöbalken kap 9
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap 11 (vattenverksamhet)
eller kap 12 (täkter, jordbruk och annan verksamhet) eller förordning
utfärdad med stöd av miljöbalken.
§ 13 VID OLYCKA
Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom
skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk
för vattenförorening anmäls. Inträffade olyckor skall omedelbart
rapporteras genom alarmering på telefon nr 112 till
räddningstjänsten.

§ 14 VATTENTÄKTSVERKSAMHET
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de
verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens
bedrivande.
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL
SKYDDSFÖRESKRIFTERNA
§2 Beträffande fordonstvätt anser Länsstyrelsen att de är olämpligt
med fordonstvätt med användning av avfettningsmedel och liknande
medel i anslutning till dricksvattentäkt på grund av dess effekter på
hälsa och miljö. Vanlig tvätt med enbart vatten kan accepteras inom
skyddsområdet med tanke på den begränsade mängd föroreningar som
följer av denna verksamhet.

Ersättning
Föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena
vattentillgången. Om en fastighetsägare anser att föreskrifterna
avsevärt försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning
framföras. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen
enligt 31 kap miljöbalken.

