
 



Helgåby 1:2, Sigtuna kommun, Stockholms län 
Område Klockarbol 
 

Förslag till föreskrifter för vattenskyddsområde Koockarbol. 
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.  
 
Bergborrade brunnar avsedda för vattenförsörjningen i tomtområdet Klockarbol ingår i 
vattenskyddsområdet. Indelningen i skyddszoner bygger på geohydrologiska undersökningar 
(vattendelare, jordarter, infiltrationsförutsättningar, bergssprickor m.m.)  
 
Uttag av grundvatten 
Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen, 10x10 m runt varje brunn, får endast vattenverksamhet bedrivas. 
Brunnarna ska vara skyddade mot intrång och försedda med lock och lås. Det ska finnas väl 
synliga informationsskyltar om vattentäkten. 
 
Hantering av petroleumprodukter 
Primär skyddszon 
Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. Lagring i cisterner ovan mark 
med en volym överstigande 250 liter är förbjuden. 
Sekundär skyddszon 
Nyanläggning av i cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter är förbjuden. För 
befintliga cisterner i och ovan mark samt för nyanläggning av cisterner ovan mark med en 
volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från kommunen. 
 
Hantering av brandfarliga vätskor och kemiska produkter 
Primär skyddszon 
Miljöfarliga produkter får inte hanteras så att risk kan uppkomma för förorening av 
grundvattnet. Förvaringstankar ska vara utrustade med uppsamlingskärl som vid läckage kan 
lagra hela den förvarade volymen. Hantering av mer än 100 liter av kemiska produkter få 
inte ske utan tillstånd av kommunen. Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga 
kemikalier ska om möjligt undvikas. 
Sekundär skyddszon 
Miljöfarliga produkter får inte hanteras så att risk kan uppkomma för förorening av 
grundvattnet. Förvaringstankar ska vara utrustade med uppsamlingskärl som vid läckage kan 
lagra hela den förvarade volymen. Hantering av mer än 100 liter av kemiska produkter få 
inte ske utan tillstånd av kommunen. 
Den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom skyddszonen skall, enl 
4.1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2003:24), skriftligen informera kommunen om 
detta. Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas. 
 
Avlopp samt hantering av avfall 
Primär skyddszon 
Infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsanläggningar får inte förekomma. 
Befintliga anläggningar ska vara utformade enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NSF 
2006:7) och godkända av kommunen. Deponering av avfall får inte förekomma. Snö får 
lagras i den omfattning som kräva för snöröjning av vägar och tomter inom skyddszonen. 



Sekundär skyddszon 
Infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsanläggningar får inte anläggas utan 
tillstånd från kommunen. Befintliga anläggningar ska vara utformade enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NSF 2006:7) och godkända av kommunen. Deponering av 
avfall får inte förekomma. Snö får lagras i den omfattning som kräva för snöröjning av vägar 
och tomter inom skyddszonen. 
 
Mark- och vattenarbeten 
Primär skyddszon 
Täktverksamhet får inte förekomma. Schaktningsarbeten, pålning, spontning eller 
underjordsarbeten får inte utföras utan tillstånd från kommunen. Risken för oljespill vid 
markarbeten ska beaktas. 
Sekundär skyddszon 
Täktverksamhet får inte förekomma. Schaktningsarbeten, pålning, spontning eller 
underjordsarbeten får inte utföras utan tillstånd från kommunen. Risken för oljespill vid 
markarbeten ska beaktas. 
 
Energianläggningar 
Primär skyddszon 
Anläggning för utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten får inte anläggas. 
Sekundär skyddszon 
Anläggning för utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten får inte uppföras utan 
tillstånd från kommunen. 
 
Transport av farligt gods 
Primär skyddszon 
Transporter av farligt gods som måste ske till fastigheter inom skyddszonen skall ske med 
största försiktighet. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden. 
Sekundär skyddszon 
Transporter av farligt gods som måste ske till fastigheter inom skyddszonen skall ske med 
största försiktighet. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden. 
 
Väghållning, upplag 
Primär skyddszon 
Tillverkning och upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av 
vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor 
aktsamhet så att grundvattnet inte förorenas. Saltning eller användning av saltblandad sand 
eller grus får inte förekomma i samband med halkbekämpning och dammbindning. 
Sekundär skyddszon 
Tillverkning och upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd från 
kommunen. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske 
under iakttagande av stor aktsamhet så att grundvattnet inte förorenas. Saltning eller 
användning av saltblandad sand eller grus får inte förekomma i samband med 
halkbekämpning och dammbindning utan tillstånd från kommunen. 
 
 
 



Jordbruk 
Primär skyddszon 
Spridning och lagring av gödsel (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) ska ske i 
enlighet med Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1). Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel är förbjuden inom skyddszonen. 
Sekundär skyddszon 
Spridning och lagring av gödsel (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) ska ske i 
enlighet med Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1). Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel får inte ske inom skyddszonen utan tillstånd från kommunen. 
Användning, hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, 
handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för 
normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och bokskapsskötsel. 
 
Skogsbruk 
Primär skyddszon 
Hantering av växtnäringsämnen år inte förekomma utan tillstånd från kommunen. 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden inom skyddszonen. 
Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma. Temporära upplag av bark och 
timmer får ej förekomma utan tillstånd från kommunen. 
Sekundär skyddszon 
Hantering av växtnäringsämnen år inte förekomma utan tillstånd från kommunen. 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma inom 
skyddszonen utan tillstånd från kommunen. Permanenta upplag av bark och timmer får inte 
förekomma. Temporära upplag av bark och timmer får ej förekomma utan tillstånd från 
kommunen. 
 
Enskilda vattentäkter 
Primär skyddszon 
Anläggningar för uttag av vatten från jord eller berg är inte tillåtna. 
Sekundär skyddszon 
Anläggningar för uttag av vatten från jord eller berg får inte göras utan tillstånd från 
kommunen. 
 


	Vattenskkydd nytt förslag
	Helgåby vattenskydd förslag

