Datum

Beteckning

2019-06-12

513-30540-2012

Skyddsföreskrifter för kommunala grundvattentäkter vid
Gorran och Berga inom Nynäshamns kommun
Definitioner

Avfall: Föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Med
hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för
kylning, vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan och samlad
bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som
avleds för avvattning av begravningsplats.
Hantering: Verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, lagring, användning, omhändertagande,
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.
Industriell verksamhet: Användning av mark, byggnader eller anläggningar för all
slags produktion, lagring och annan hantering av varor samt laboratorier,
partihandel, lager och tekniska anläggningar.
Kemiskt bekämpningsmedel: Kemisk produkt som är avsedd för att förebygga
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar
skada eller olägenhet på egendom.
Kommunen: Den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Materialtäkt: Anläggning för uttag av matjord, lera, silt, sand, grus, morän, berg
och olika kombinationer av dessa material i kommersiellt syfte eller för
husbehovsändamål.
Risk för förorening av grundvatten: En inte ringa eller obetydlig risk för spridning
eller tillförsel av förorenande ämnen till grundvattnet.
Vattentäkt: Anläggning för uttag av yt- eller grundvatten för dricksvattenförsörjningsändamål.
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1 § Vattentäktszon
Inom vattentäktszon får endast drift av vattenverk och vattentäktsverksamhet
bedrivas. Brunnar ska vara skyddade och hållas låsta. Byggnader som tillhör
vattentäkter ska vara låsta. Område för infiltration ska vara inhägnat och låst.
2 § Hantering av petroleumprodukter
Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter är förbjuden.
Undantag från förbudet gäller för:
normalt nyttjande av bostads- och jordbruksfastighet samt hantering för att
försörja bostads- och jordbruksfastighets befintliga uppvärmning med
eldningsolja samt drift av tekniska anläggningar, fordon och arbetsmaskiner.
Cisterner eller behållare för lagring av petroleumprodukter med en volym
överstigande 250 liter får inte etableras utan tillstånd från kommunen.
Uppställning av arbetsfordon får inte ske om det finns risk för förorening av
grundvattnet.
Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd från
kommunen.
Undantag från tillståndsplikt gäller för:
normalt nyttjande av bostads- och jordbruksfastighet samt hantering för att
försörja bostads- och jordbruksfastighets befintliga uppvärmning med
eldningsolja samt drift av tekniska anläggningar, fordon och arbetsmaskiner.
Cisterner eller behållare för lagring av petroleumprodukter med en volym
överstigande 250 liter får inte etableras utan anmälan till kommunen.
Uppställning av arbetsfordon får inte ske om det finns risk för förorening av
grundvatten.
3 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel för yrkesmässig verksamhet är
förbjudet.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel för hushållsändamål för skötsel av
trädgårdar ska ske särskilt restriktivt med hänsyn till grundvattenkvaliteten.
Sekundär skyddszon
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Hantering av kemiska bekämpningsmedel för yrkesmässig verksamhet får inte
förekomma utan tillstånd från kommunen.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel för hushållsändamål för skötsel av
trädgårdar ska ske särskilt restriktivt med hänsyn till grundvattenkvaliteten.
4 § Bebyggelse
Primär och sekundär skyddszon

Ny byggnad får inte uppföras utan tillstånd från kommunen.
Byggnader får inte ändras eller tas i anspråk för väsentligt annat ändamål utan
tillstånd från kommunen.
Undantag från tillståndsplikt gäller för:
byggnationer, ändringar och ianspråktagande av byggnader som innebär obetydlig
risk för grundvattenpåverkan, samt planenliga byggnationer inom områden som
omfattas av lagakraftvunnen detaljplan när dessa föreskrifter träder i kraft.
5 § Industriell verksamhet
Primär skyddszon

Industriell verksamhet är förbjuden.
Undantag från förbudet gäller för:
befintlig industriell verksamhet som får bedrivas i den omfattning den har då
dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att verksamheten inte kan
orsaka förorening av mark, yt- och grundvatten och inte strider mot bestämmelser
i gällande miljölagstiftning.
Sekundär skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd av kommunen.
Undantag från tillståndsplikten gäller för:
befintlig industriell verksamhet som får bedrivas i den omfattning den har då
dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att verksamheten inte kan
orsaka förorening av mark, yt- och grundvatten och inte strider mot bestämmelser
i gällande miljölagstiftning.
6 § Avloppsvatten
Primär skyddszon

Inrättande av avloppsanläggning för WC-avlopp med utsläpp till mark eller
ytvatten är förbjuden.
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Inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) med
utsläpp till mark får inte ske utan tillstånd från kommunen.
Ledningar och andra anordningar för spillvatten ska vara täta och underhållas så
att förorening av grundvattnet inte sker.
Undantag från förbudet gäller för:
befintliga anläggningar som får förekomma i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att de inte strider mot bestämmelser i
gällande miljölagstiftning.
Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor av större
omfattning (såsom parkering för fler än 20 fordon) får inte ske direkt till mark,
grundvatten eller ytvatten utan föregående rening.
Nya parkeringsytor av större omfattning ska vara hårdgjorda.
Sekundär skyddszon

Inrättande av avloppsanläggning för WC-avlopp med utsläpp till mark eller
ytvatten får inte ske utan tillstånd från kommunen.
Inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) med
utsläpp till mark får inte ske utan tillstånd från kommunen.
Ledningar och andra anordningar för spillvatten ska vara täta och underhållas så
att förorening av grundvattnet inte sker.
Undantag från förbudet gäller för:
befintliga anläggningar som får förekomma i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att de inte strider mot bestämmelser i
gällande miljölagstiftning.
Nya parkeringsytor av större omfattning ska vara hårdgjorda.
7 § Rengöring av fordon
Primär och sekundär skyddszon

Fordonstvätt får inte ske om det kan medföra risk för förorening av grundvattnet.
8 § Väghållning och järnväg
Primär skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand är
förbjudet.
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Vägsaltning och användning av dammbindande medel ska ske särskilt restriktivt
med hänsyn till grundvattenkvaliteten.
Nyanläggning och ombyggnad av väg eller järnväg får inte ske utan att
skyddsåtgärder vidtas för att förhindra förorening av grund- och ytvatten.
Sekundär skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand får
inte ske utan tillstånd från kommunen.
Vägsaltning och användning av dammbindande medel ska ske särskilt restriktivt
med hänsyn till grundvattenkvaliteten.
Nyanläggning och ombyggnad av väg eller järnväg får inte ske utan att
skyddsåtgärder vidtas för att förhindra förorening av grund- och ytvatten.
9 § Avfallshantering och deponering
Primär och sekundär skyddszon

Snödeponier samt deponering eller mellanlagring av avfall, förorenade massor
och asfalt är förbjudet.
10 § Jordbruks- och trädgårdsanläggningar samt grönytor
Primär och sekundär skyddszon

Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar eller upplag av gödsel får
inte anordnas utan tillstånd från kommunen.
Användning av växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam)
för skötsel av jordbruk, trädgårdar och grönytor ska ske särskilt restriktivt med
hänsyn till grundvattenkvaliteten.
11 § Skogsbruk
Primär och sekundär skyddszon

Större upplag av timmer och bark under längre tid än en avverkningssäsong är
förbjudet.
Undantag gäller för:
upplag och förråd för hushållsändamål.
Skogsgödsling får inte ske utan anmälan till kommunen.
12 § Täktverksamhet, schaktning, sprängning och fyllning
Primär skyddszon
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Materialtäkt är förbjudet.
Undantag från förbudet gäller för:
befintliga täkter som får bedrivas i den omfattning de har enligt gällande tillstånd
när dessa föreskrifter träder i kraft.
Tillfartsvägar till materialtäkter ska så långt möjligt vara avspärrade så att
deponering av avfall inte sker.
Schaktnings- och sprängningsarbeten får inte ske utan tillstånd av kommunen.
Undantag från tillståndsplikten gäller för:
grävningsarbeten inom tomtmark samt nödvändiga arbeten för nyanläggning och
underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar.
Återfyllnad och fyllningsarbeten får endast ske med rena massor och på sådant
sätt att förorening av grundvatten inte sker.
Sekundär skyddszon

Materialtäkt får inte ske till lägre nivå än 3 meter över högsta naturliga
grundvattennivå.
Tillfartsvägar till materialtäkter ska så långt möjligt vara avspärrade så att
deponering av avfall inte sker.
Schaktnings- och sprängningsarbeten får inte ske utan tillstånd av kommunen.
Undantag från tillståndsplikten gäller för:
grävningsarbeten inom tomtmark samt nödvändiga arbeten för nyanläggning och
underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar.
Återfyllnad och fyllningsarbeten får endast ske med rena massor och på sådant
sätt att förorening av grundvatten inte sker.
13 § Ändring av avrinningsförhållanden
Primär och sekundär skyddszon

Ingrepp i jordlager och i berggrund såsom schaktning, sprängning, bortpumpning
av vatten etc. som kan medföra ändring av betydelse för grundvattnets till- eller
avrinning eller kvalitet är förbjudet.
14 § Energianläggningar
Primär skyddszon

Anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten,
eller för uttag av vatten från berg och jord för energiändamål är förbjuden.
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Undantag från förbudet gäller för:
befintliga anläggningar som får användas i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att de inte strider mot bestämmelser i
gällande miljölagstiftning.
Sekundär skyddszon

Anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten,
eller för uttag av vatten från berg och jord för energiändamål får inte anordnas
utan tillstånd från kommunen.
Undantag från tillståndsplikt gäller för:
befintliga anläggningar som får användas i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att de inte strider mot bestämmelser i
gällande miljölagstiftning.
15 § Allmänna bestämmelser
Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för driften av de avsedda grundvattentäkterna inom
vattenskyddsområdena.
Tillstånd eller dispens enligt miljöbalken

Tillstånd och dispens krävs inte enligt dessa föreskrifter om verksamheten har
tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken.
Skyltning

Vattentäkternas huvudman ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl
synliga platser invid vägar och järnvägar som leder in i eller genom
skyddsområdena. Utformningen av skyltar ska lämpligen följa rekommendationer
från Naturvårdsverket m.fl.

