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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT
PÅ MALMSJÖÅSEN
Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (MB) det område
sommarkerats på bifogad karta som vattenskyddsområde för Malmsjöåsens
kommunala vattentäkter i Södertälje och Nykvarns kommuner. Skyddsområdet är
indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag
eller fastighetsgräns utgör yttre gräns skall dessa inte anses tillhöra den innanför
gränsen belägna skyddszonen.
Kommunen föreskriver samtidigt med stöd av 7 kap. 22 § MB att nedan angivna
skyddsföreskrifter skall gälla för skyddsområdet.

§ 1 Allmänt
Syftet med fastställelsen av skyddsområde med föreskrifter är att förhindra sådan
verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens grundvattentäkt
inom området.
Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd
av miljöbalken och annan lagstiftning. Kompletterande bestämmelser finns även i
separata dokument och eventuella planbestämmelser.
Med tillsynsmyndighet avses i texten miljönämnd eller motsvarande.

§ 2 Allmänna bestämmelser
Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att
inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart
anmäls till kommunens räddningstjänst och miljökontor.
Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet
enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av dessa skyddsföreskrifter.
Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten medge undantag från dessa
föreskrifter.
För verksamhet med krav på tillstånd av tillsynsmyndighet kan denna ställa krav om
utförande, funktion och kontroll av verksamheten.

Tillsynsmyndigheten äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av
efterlevnaden av föreskrifterna. Förseelse mot dessa föreskrifter kan föranleda ansvar
enligt Miljöbalken.
Fastighetsägare/fritidshusägare får parkera på eller i anslutning till sin fastighet.
Övrig parkering får endast ske på av kommunen anvisad plats.

§ 3 Brunnsområde
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet
utgörs av ett inhägnat område, alternativt överbyggnad med lås, runt vattenverk och
brunnar.

INRE SKYDDSZON
§ 4 Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier
Hantering och lagring av petroleumprodukter samt kemikalier får inte förekomma
med undantag av normal fordons och hushållsdrift.
Uppvärmning av bostäder och andra byggnader får inte ske med nyttjande av olja.
För befintliga anläggningar krävs tillstånd av tillsynsmyndighet.

§ 5 Jordbruk och djurhållning
Hantering, lagring och spridning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel,
handelsgödsel och avloppsslam) och dylikt får inte förekomma, med undantag för
normalt nyttjande för trädgårdsskötsel.
Hantering, lagring och spridning av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.
Djurhållning som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken eller dess
förordningar får inte bedrivas utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.

§ 6 Skogsbruk
Upplag av bark, flis och timmer samt hantering, lagring och spridning av
växtnäringsämnen, träskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma.

§ 7 Avledning av avloppsvatten

Avloppsanläggningar får endast anordnas om anslutning sker till det kommunala
avloppsnätet. Avloppsledningar med tillhörande anordningar ska vara täta och
regelbundet underhållas och kontrolleras.
Fordonstvätt får endast ske på spolplatta som är ansluten till det kommunala
spillvattennätet.

§ 8 Hantering av avfall
Allt hushållsavfall och latrin ska bortforslas enligt kommunens bestämmelser.
Hantering och lagring av farligt avfall får inte förekomma. Kompostering får endast
ske av trädgårdsavfall.

§ 9 Väghållning
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag eller mellanlagring av asfalt,
oljegrus, sopsand eller vägsalt får inte förekomma.
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

§ 10 Täktverksamhet och andra markarbeten
Täktverksamhet får inte ske.
Anläggnings- och markarbeten med hjälp av entreprenadmaskiner får inte ske utan
tillstånd av tillsynsmyndighet.

§ 11 Energianläggningar och dricksvattenbrunnar
Anläggning för magasinering av energi eller utvinning av energi ur mark eller
grundvatten, bortledning av grundvatten samt anläggande av privata dricksvattenbrunnar får inte ske.

§ 12 Transport av farligt gods
Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av länsstyrelsen
rekommenderade vägar. Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras
genom alarmering på telefonnr 112.

§ 13 Industriell och kommersiell verksamhet

Industriell och kommersiell verksamhet får inte etableras. För befintlig verksamhet
gäller föreskrifterna i tillämpliga delar.

YTTRE SKYDDSZON
§ 14 Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier
Hantering och lagring av petroleumprodukter samt kemikalier får inte förekomma
med undantag av normal fordons- och hushållsdrift.
Uppvärmning av bostäder och andra byggnader får inte ske med nyttjande av olja.
För befintliga anläggningar krävs tillstånd av tillsynsmyndighet.

§ 15 Jordbruk och djurhållning
Hantering, lagring och spridning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel,
handelsgödsel och avloppsslam) och dylikt får inte förekomma, med undantag för
normalt nyttjande för trädgårdsskötsel.
Hantering, lagring och spridning av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.
Djurhållning som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken eller dess
förordningar får inte bedrivas utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.

§ 16 Skogsbruk
Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering, lagring och spridning av
växtnäringsämnen, träskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma.

§ 17 Avledning av avloppsvatten
Avloppsanläggningar får endast anordnas om anslutning sker till det kommunala
avloppsnätet. Avloppsledningar med tillhörande anordningar ska vara täta och
regelbundet underhållas och kontrolleras.
Fordonstvätt får endast ske på spolplatta som är ansluten till det kommunala
spillvattennätet.

§ 18 Hantering av avfall

Allt hushållsavfall och latrin ska bortforslas enligt kommunens bestämmelser.
Hantering och lagring av farligt avfall får inte förekomma.
Kompostering får endast ske av trädgårdsavfall.

§ 19 Väghållning
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag eller mellanlagring av asfalt,
oljegrus, sopsand eller vägsalt får inte förekomma.
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

§ 20 Täktverksamhet och andra markarbeten
Täktverksamhet får inte ske.
Anläggnings- och markarbeten med hjälp av entreprenadmaskiner får inte ske utan
anmälan till tillsynsmyndighet.

§ 21 Energianläggningar och dricksvattenbrunnar
Anläggning för magasinering av energi eller utvinning av energi ur mark eller
grundvatten, bortledning av grundvatten samt anläggande av dricksvattenbrunnar får
inte ske utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet.

§ 22 Transport av farligt gods
Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av länsstyrelsen
rekommenderade vägar. Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras
genom alarmering på telefon nr 112.

§ 23 Industriell och kommersiell verksamhet
Industriell och kommersiell verksamhet som inte redan omfattas av tillståndplikt
enligt miljöbalken eller dess förordningar får inte bedrivas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
_________
Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2006, § 159, fastställt ovanstående
skyddsföreskrifter.

