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Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 § vatteQ1~~~n (1983:291) ett
skyddsområde för grundvattentillgången på Bodarna 1;4 m.fl. fastigheter i
Sigtuna kommun enligt bifogad karta-

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av 19 kap. 2 § v~ttenlagen föl-
jande föreskrifter:

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts
på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden med sina
två inre skyddszoner samt en gemensam yttr~ skyddszon.

För befintliga anläggningar gäller i vissa falltJndantag från dessa bestäm-
melser, vilket anges under respektive rubrik.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, \>earbetning, an-
vändning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, tippQiI:lg, omhänder-
tagande, transport, destruktion, konvertering, ~~Iuförange, överlåtelse och
därmed jämförliga förfaranden.

Föreskrifter:

1. Brunnsområde
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området

,

skall vara inhägnat.

2. Inre skyddszon

2.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikali~r m,.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petro-

leumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukt~r, kemiska bekämp-
ningsmedel, växtnäringsämnen, vägsalt m.m. får in~ förekomma.
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Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggna-
ders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig
trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten en~
ligt dessa föreskrifter.

2.2 Avfallshantering m.m.
-Inom området får inte hanteras avfall eller förorenade massor, inte heller

andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga
grundvatten bil dn ingen .

2.3 Avlopp
Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Nya
avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas. Utsläpp från befintliga
anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar är
förenliga med bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.4 Dagvatten
Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt
får inte infutreras. Infutration från befintliga förorenade ytor får dock
ske i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.5 J ordbruk
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas.

Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte
strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller
lagen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Naturgödseloch andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel
samt avloppsslam får användas för drift av befintligt jordbruk, men
mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påver-
kas.

2.6 Täktverksamhet och andraschaktningsarbeten
Uttag av grus, sand, lera eller annat material får inte ske.

Sprängningsarbeten eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får
inte ske utan tillstånd av ~nsstyrelsen.

2.7 Markvärme
Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas. Befintliga anlägg-
ningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft under förutsättning att anläggningarna inte strider mot be-
stämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.2



3. Yttre skyddszon

3.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.
Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petro-
leumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämp-
ningsmedel, växtnäringsämnen, vägsalt m.m. får inte ske utan tillstånd

av Länsstyrelsen.
Hantering av petroleumprodukter får dock ske för byggnadersbefint-

liga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds-

ellerjordbruksdrift.

3.2 Avfallshantering m;m.
Inom området får inte hanteras avfall eller förorenade massor, inte heller
andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga

grundvatten b il dningen.

3.3 Avlopp
Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken utan
tillstånd av Länsstyrelsen. Nya avloppsledningar fårutföras under förut-
sättning att de kan göras helt täta. Utsläpp från befintliga anläggningar
får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att dessa utsläpp inte strider mot bestämmelser i mil-

jöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3.4 Dagvatten
Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dy-
likt, får inte infIltreras utan Länsstyrelsens tillstånd.

Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfatt-
ning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

3.5 Jordbruk och trädgårdsskötsel
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas

utan tillstånd av Länsstyrelsen.
Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa

föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte
strider mot bestämmelser i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller la-

gen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.
Naturgödseloch andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel

samt avloppsslam får användas för drift av befintlig trädgårdsskötseloch
för befintlig jordbruksdrift, men mängden måste alltid anpassas så att

grundvattenkvaliteten inte påverkas.

.3.6 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske utan Länsstyrel-

sens tillstånd. 3



Sprängning eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får inte ske
utan tillstånd av Lärtsstyrelsen.

3.7 Markvärme
Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas utan Länsstyrelsens
tillstånd.

Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då
dessa föreskrlftet tråder i kraft under förutsättning att anläggningama
inte strider mot bestammelsema i miljöskyddslagen och hälsoskyddsla-

gen.

4. Allmänna bestämmelser

4.1 Ändring/utökning
Ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter
som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.3, 2.4 och 2.5 får inte ske.

FÖr ändring/utökning av befintliga anläggningar eller verksamheter
som behandlas i avsnitt 3.1,3.3,3.4 och 3.5 krävs tillstånd av Länsstyrel-
sen.

Mindre åtgärder, Som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av
enskilda anläggningar, får dock utföras utan tillstånd.

4.2 Undantag
Om det finns särskiida skäloch syftet med skyddsområdet inte motver-
kas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade fÖreskrif-
ter.

4.3 Skyltning
Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på
väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet,
samt vid infarte.n tillområden där det bedrivs täktverksamhet. Skyltning
skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Beslut med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsen-
het.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 apri11994.

BIRGITfA ISAKSSON pEREZ

Alf Sigling

Miljövårdsenheten
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