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Kungörelse
om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt
på fastigheterna Järbo 14:64 och 13:8 i Järbo, Sandvikens kommun
utfärdad den 26 augusti 1986.
Enligt länsstyrelsens beslut den 26 augusti 1986 har skyddsområde för grundvattentäkt på
fastigheterna Järbo 14:64 och 13:8 i Järbo, Sandvikens kommun fastställts enligt bifogade karta.
Följande allmänna föreskrifter gäller för skyddsområdet.
Brunnsområde
§1
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Skyddsomräde
Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande:
§2
För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant
sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.
Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara
undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av
kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och
hanteras i överensstämmelse med kommerskolLegii och statens industriverks
tillämpningsföreskrifter till förordningen den i december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I
enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än
250 liter brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare
åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i
särskilda fall finner erforderliga.
På plats där cistern fylles eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig
plats uppsättas en skylt med texten “Fara för vattenförorening. Skyddsområde”. Skylten skall vara
utförd enligt föreskrifterna i statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 2.6 och
tillhandahålles av tekniska avdelningen.
§3
Inom inre skyddsområdet får grus eller sand ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större
djup än 3 m över högsta grundvattenytan såvida inte länsstyrelsen efter hörande av
kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat särskilt medgivande härtill.
Inom yttre skyddsområdet får grus eller sand ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större
djup än 1 meter över högsta grundvattenytan, Exploatören skall i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Vägledande
uppgifter om grundvattenivån kan erhållas från kommunens tekniska avdelning.

Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från
länsstyrelsen.
På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning
bedrives, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av tekniska
avdelningen med texten “Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart
anmälas till brandkåren”. Tekniska avdelningen får dessutom uppsätta skyltar med samma text på
de andra platser där tekniska avdelningen så finner erforderligt.
§4
Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drives med flytande bränsle samt regelbunden uppställning
av dieseldrivna ‘fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot
grundvattenförorening vidtagits, som anges i statens industriverks författningssamling 1981:2,
punkt 4.8.
§5
Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan
försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat
slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
§6
Inom inre skyddsområdet får industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet
skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter ej anordnas.
Inom yttre skyddsområdet får industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet
skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av prövningsplikt enligt
miljöskyddslagen inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av
byggnadsnämnd och kommunstyrelse lämnat tillstånd därtill. I samband med sådant tillstånd kan
miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av
grundvattenförorening som anses erforderliga.
§7
Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av
prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden
eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.
§8
Inom skyddsområdet skall ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar utföras med de
särskilda krav på täthet som föreskrives i byggnadslov eller där sådant lov ej erfordras av miljöoch hälsoskyddsnämnden i samband med författningsenlig prövning av ledningen enligt 7 § i
hälsoskyddslagen.
§9
Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att
så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.
§ 10
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder
vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt de anvisningar,
som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.
§ 11
Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får förekomma
endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och

skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Avloppsslam får inte spridas utan att miljö- och
hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill. Spridning av kemiska växt- och
skadedjursbekämpningsmedel får inte ske utan föregående anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden, som får föreskriva de inskränkningar eller kräva de försiktighetsmått som är
nödvändiga med hänsyn till vattentäktens skydd.
Allmänna bestämmelser
§ 12
Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom
skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på
grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
§ 13
Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av
länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.
§ 14
Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser utövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden. Dessutom får
tillsyn utövas av kommunstyrelsen. Tillsynsmyndighet får ej vägras att utföra de undersökningar
som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 21 kap 1 § punkt 5 i
vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Beslutet gäller sedan den 26 augusti 1986.
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