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Skydd för grundvattentäkter i Sigtuna kommun
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(2 bilagor)

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun beslöt den 27 februari 1975 atthos
länsstyrelsen ansöka om fastställelse av skyddsområde och tillhörande
skyddsföreskrifter för två allmänna grundvattentäkter i Sigtuna kommun,
belägna på fastigheterna Ström 6:6 och Seminghundra Häradsallmänning
1:1.

För ett visst område kring vattentäkten på fastigheten Ström 6:6
meddelade länsstyrelsen i en resolution den 7 mars 1961 vis:~a föreskrifter till
skydd av vattentäkten.

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare harberetts tillfälle att
yttra sig över förslaget. Synpunkter har inkommit från Stockholmstraktens
vattenverksförbund, AB Svarthålsforsen samt luftfartsverket.

Länsstyrelsen faststä!ler med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde
för grundvattentäkterna på fastigheterna Ström 6:6 och Seminghundra
Häradsallmänning 1: 1 enligt bifogade kartor, bilagor 1 och 2. Länsstyrelsen
upphäver samtidigt sin resolution från den 7 mars 1961 ,diarienummer III N 1
58.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande
föreskrifter för skyddsområdet som på bifogade kartor (bilagor 1 och 2)
indelats i brunnsområden, inre skyddszoner och en gemensam yttre

skyddszon.

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunns-
område skall vara inhägnat.

§2

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.
a. Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor ävensom

skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m. m. skall ske
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enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor
jämte de av kommerskoll~gium eller av statens industriverk utfärdade
tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning. Förekommande spill
eller läckage som utför fara för att vattenförorening uppstår skallomedelbart
anmälas till brandkåren tel. 90000, eller hälsovårdsnämnden. Anmälnings-
skyldighet åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet.

b. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och

transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter
för bl. a. skadedjursbekämpning I;)Ch växtutrotning, dammbindnings- och
isupptiningsmedel samt vissa avfallsämnen, industriella produkter eller
råvaror, får inte anordnas med mindre än hälsovårdsnämnden efter särskild
prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill
vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver de skyddsåtgärder som i
förekommande fall måste vidtagas.

c. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o. d. även~om
e!lsilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga
helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande
anläggningar skall vara täta och deras innehåll får inte genom bräddning,
t. ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall
utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisning-
ar.

d. Naturgödseloch andra gödselmedel samt skadedjurs- och växtbekämp-
ningsmedel ävensom dammbindnings- och isupptiningsmedel får endast
användas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets
behoveller för sedvanligt underhåll av vägar .

e. Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar
med tillhörande brunnar skall utföras av tätt materialoch med täta fogar .
Hälsovårdsnämnden kan inom yttre skyddszon medge tillstånd för avlopps-
utsläpp, om detta med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet
samt markbeskaffenhet, grundvattenytans läge m. m. Kan ske utan risk för
grundvattnet .

f. Sopor eller annat avfall får inte tippas, grävas ned eller läggas upp utan
tillstånd av hälsovårdsnämnden.

g. Schaktning får inte förekomma med mindre än att byggnadsnämnden
efter hälsovårdsnämndens hörande och efter särskild prövning lämnat
tillstånd därtill.

Grus, sand e. d. får inte uttagas till lägre nivå än som motsvarar tre meter
över beräknade högsta grundvattenstånd inom inre skyddszon och en meter
över beräknade högsta grundvattenstånd inom yttre skyddszon.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda
nivåer.

Inom täktområdet får inte tippas avfall eller fyllningsmassor som kan
försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbild-
ningen eller grundvattenframrinningen. För fyllnad med godtagbara massor
inhämtats tillstånd hos hälsovårdsnämnden, som har att samråda med

byggnadsnämnden.



§3

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid
vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyl-
tar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar ,
utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan
meddelade föreskrifter efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens

"
hörande.

Tillsyn utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a) av

)yggnadsnämnden.
Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda

ansvar enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestäm-
melser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller
,ms annorlunda förordnas.

I~

CLAES HAMMARSKJÖLD

Ram6n Sanches-Lövy
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