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Kungörelse
om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
grundvattentäkter i Enköpingsåsen i Munksundet, Vånsjöbro och
Nygård, Enköpings kommun;
utfärdad den 10 februari 1997.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (SFS 1983:291) om
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kommunens grundvattentäkter i
Enköpingsåsen i Munksundet, Vånsjöbro och Nygård, Enköpings kommun.
Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta.
För området har Länsstyrelsen meddelat följande skyddsföreskrifter.
§1
Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det SKYDDSOMRÅDE som
utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre
skyddszoner och yttre skyddszon. En centralt belägen del av den yttre
skyddszonen inom Enköpings stad har avsatts som lokal skyddszon. För
den lokala skyddszonen gäller särskilda regler i § 9, i övrigt gäller samma
regler för lokal skyddszon som för yttre skyddszon. Syftet med
skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra risk för
förorening av Kommunens vattentäkter inom området.
Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats
med stöd av annan lagstiftning.
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§2
BRUNNSOMRÅDE
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Brunnsområde skall vara inhägnat.
§3
HANTERING OCH LAGRING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH
KEMIKALIER
Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt
undvikas.
Inre skyddszon
Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får inte
förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning.
Förvaringstankar (t ex villaoljetankar), stationära förbränningsmotorer etc
ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid
eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken. Motorfordon får dock
framföras på befintliga körvägar. Länsstyrelsen får om särskilda skäl
föreligger meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål.
Yttre skyddszon
Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall
hanteringen och lagringen vara utformad så att hela volymen vid eventuellt
läckage förhindras att tränga ner i marken.

§4
JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL
Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark.
Inre skyddszon
Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel,
handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Trädgårdsskötsel i begränsad omfattning får dock förekomma.
Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för hantering
och lagring för visst ändamål.
Yttre skyddszon
Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel,
handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får
endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av
fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel. Lagring
av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela
den lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i
marken.

§5
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SKOGSBRUK
Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma.
Inre skyddszon
Hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska
bekämpningsmedel får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl
föreligger meddela dispens för hantering och lagring för visst ändamål.
Yttre skyddszon
Hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska
bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras
för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Lagring av
växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela den
lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken.

§6
AVLEDNING AV HUSHÅLLSPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
SAMT HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL
Inre skyddszon
Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte
förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som installeras skall
vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas
så att risk för förorening av vattentäkt undviks.
Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.
Yttre skyddszon
Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan
tillstånd av den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Avloppsledningar för hushållsspillvatten och
tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall
underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.
Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

§7
INDUSTRIELL VERKSAMHET
Inre skyddszon
Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får inte
förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som installeras skall
vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas
så att risk för förorening av vattentäkt undviks.
Deponering av avfall får inte förekomma.
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Yttre skyddszon
Utsläpp av industriavloppsvatten, som medför risk för förorening av
vattentäkt, får inte ske.

§8
VÄGHÅLLNING
Inre skyddszon
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får
inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och
dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.
Yttre skyddszon
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får
inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela
dispens för lagring och tillverkning för visst ändamål.

§9
TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN
Inre skyddszon
Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än 3 meter över
högsta grundvattenytan. Den som vill utföra en sådana åtgärder skall visa
läget av denna vattenyta. Den som bedriver täkt är skyldig att i
förekommande fall följa de anvisningar som Länsstyrelsen meddelar
beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de
åtgärder Länsstyrelsen kan föreskriva till skydd för grundvattnet.
Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten
eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom
området.
Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av
grundvattnet eller sänkning av grundvattennivån.
Lokal skyddszon
Täktverksamhet eller andra markarbeten får inte ske till större djup än att
minst 2 meter lera lämnas orörd mellan schaktbotten och underliggande
jordlager.
I övrigt gäller för täktverksamhet och andra markarbeten samma
restriktioner som för inre skyddszon.
Yttre skyddszon utom lokal skyddszon
Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över
högsta grundvattenyta.
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I övrigt gäller för täktverksamhet och andra markarbeten samma
restriktioner som för inre skyddszon.

§10
ENERGIANLÄGGNINGAR
Inre skyddszon
Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller
grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt
värmelager i grundvatten får inte utföras.
Yttre skyddszon
Energianläggning av ovan angiven typ får inte utföras utan tillstånd av den
nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Sådant tillstånd får endast avse viss fastighet samt
husbehovsförbrukning.

§11
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Om synnerliga skäl föreligger kan Länsstyrelsen även i övrigt medge
undantag från ovan meddelade föreskrifter.
Länsstyrelsen och den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet äger utföra de undersökningar som
erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.
Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin
verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av
ovanstående skyddsföreskrifter.
Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att, efter samråd med
berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur
grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltning skall utföras
enligt Naturvårdsverkets anvisningar.
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse
att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenförorening,
omedelbart anmäls till Räddningstjänsten och den nämnd som fullgör
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Överträdelse av föreskrifterna kan föranleda ansvar enligt vattenlagen om
inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Beslutet träder i kraft den 1 april 1997.
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