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Nr 71. Skyddsområde och allmänna föreskrifter för vattentäkt för
B. Gustafsfors samhälle, Lelångs kommun.

Länsstyrelsen har 20.3.1970, jämlikt 2 kap. 64 § vattenlagen, fastställt
skyddsområde för kommunens vattentäkt för Gustafsfors samhälle, Lelångs kommun, på
sätt, som framgår av en till ärendet hörande karta. Därjämte har länsstyrelsen, med stöd
av samma lagrum, med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande

Allmänna föreskrif ter.

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkes på
bifogade karta.

2 §

Inom skyddsområde skall gälla följande.
a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska
inom skyddsområdet skall vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna komma lös.
Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter,
kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och
underhållas, sa att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig
omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras
för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken, förses med täta
uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela
den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall
tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur
funktionsdugligt skick.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas
varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för
vattentäkt.

d) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och
transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl.a.
skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella
råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas, med mindre hälsovårdsnämnden
efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att
bestämma intill vil-
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ken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i
förekommande fall måste vidtagas.

e) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o.d. ävensom
ensilageanläggning 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 ej genom bräddning, t.ex. vid regntillfällen, nedtränga i marken.
Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade
anvisningar.

f) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och
växtutrotningsmedel får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt
nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar.

g) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med
tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

h) Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet utan skall regelbundet
borttransporteras.

i) Grus-, sand- och pinnmotäkt o.dyl. får ej ske inom skyddsområdet.
Vid grävning skall erforderlig återfyllning ske med uppschaktade massor. Om

ytterligare återfyllningsmassor erfordras, skall hälsovårdsnämnden godkänna de anskaffade
massorna innan de kommer till användning.

Vid sprängningsarbeten skall den fasta bergytan rensas och därefter förses med ett
lager cementslam. Vidare tillses att ev. tillrinnande ytvatten ej blir innestängt utan att
tillfredsställande dagvattenavlopp finnes. Beträffande återfyllning gäller vad som ovan
sagts.

3 §

Det åligger ägare eller nyttj are av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den,
som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 2 §, till
hälsovårdsnämnden omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan
skada grundvattnet.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2
hälsovårdsstadgan.

5 §

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra
stycket vattenlagen sägs.

Vänersborg i landskansliet 20.3.1970.
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