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Dnr  2017/1315 J;

Begäran om avvecklande av vattenskyddsområde, Kumla Klockar-

gård 2:1

INLEDNING

[ Kumla Kyrkby finns ett skyddsområde för den gamla vattentäkten. Det beslutades av

Österbygdens vattendomstol  1969-01-2  3. Vattenverket på Kumla Klockargärd 2:1 är

sedan länge taget ur drift och avvecklat. Samhällstekniska enheten anser att kommu-

nen ska ansöka hos länsstyrelsen att vattenskyddsområdet upphävs.

Beredning

Bilaga KS 2017/205/1, missiv
Bilaga KS  2017/205/2, skyddsföreskrifter antagna  1969—01—23

Bilaga KS  2017/205/3, karta över Skyddsområdet

VA—utredningsingenjör Annelie Pahv föredrar ärendet

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

it; till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsområde i Kumla kyrkby

upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsområde i Kumla kyrkby

upphävs

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrka nde
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Ii?“ ANNELIE PAHV
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Begäran om avvecklande av vattenskyddsområde, Kumla
Klockargärd 2:1

I  Kumla Kyrkby finns ett skyddsområde för den  gamla  vattentäkten. Skyddsområdet

beslutades av Österbygdens vattendomstol 1969-01-23. Vattenverket på  Kumla

Klockargärd 2:1 är sedan länge taget ur drift och avvecklat. Kumla kyrkby försörjs

sedan 1979 med vatten från vattentäkten i Härsved.

Då det inte är aktuellt att ta vattenverket i drift igen eller att använda det som

reservvattentäkt fyller föreskrifterna om Skyddsområdet inte längre någon funktion.

Samhällstekniska enheten anser därför att kommunen hos länsstyrelsen ska begära

att vattenskyddsomrädet upphävs.

FÖRSLAG  TILL  BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

&till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsomrädet i Kumla kyrkby

upphävs.

Bilaga:

Karta över Skyddsområdet

Skyddsföreskrifter antagna 1969-01—23 av Österbygdens vattendomstol
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Dom  A 5/1969

Utan avgift

AD  84/1968 ÖSTERBYGDENS VATTENDOMSTCLS

Aktbil.  9
, DOM

meddelad i domstolenskansli i

Stockholm den 23 januari 1959.

I domstolen: Särskiltförordnade Vattenrättsdomaren Nils

Widborg, vattenrättsingenjörerna Ernst Öfverholm och Otto von

Unge samt vattenrättsnämndemännen Dag Eriksson, Drottninggatan 1,

Sala, och Arne Erikssonr Gillberga, Vittinge.

Sökande: Tärna kommun.

ågggnaAnsökan om prövning av en på fastigheten Klookar-

gården 2l i kommunen, Västmanlands län, anlagd grundvatten—

täkts laglighet m.m,

___—___-

Aneökningen

I ansökan, som den  4  juni 1966 inkommit till vattenrätts—

domaren, har Tärna kommun anhållit gååå I om prövning av laglig»

heten av en för vattenförsörjningen inom Tärna samhälle  -  be-

läget cirka 10 km söder om Sala invid järnvägslinjen Sala—Till—

berga  -  anlagd grundvattentäkt och om tillstånd att därur utta

i medeltal för år 200 m5 vatten per dygn, högst 520 m5 per dygn

dels ook 11 att servitut till skydd mot förorening av grundvatten

S  ö k a n d e n
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måtte läggas på i ansökan angiVna fastigheter.

I. DEN BEFINTLIGA GRUNDVÅTTENTÄKTENOCH DESS  NYTTJANDE

Anläggningen

Anläggningen, utförd år 1966, består av en ringbrunn med

lågtryckepumpar samt en vattenverksbyggnad inrymmande maskinsal

med högtryokepumpar,hydrofor— och doseringsutrustningar och

lågreservoer. Den är belägen på den kommunen tillhöriga fastigi

heten Klockargården 21. Brunnens närmare läge framgår av ritning

dagtecknad den 27 januari 1965 med ritmnr  040-83019-006-1,

aktsid. 16, därvid brunnen är betecknad med nr  5  A.

mmm

Till stöd för ansökningen i denna del har kommunen åbe—

ropat en av Kommunernas Koneultbyrå LBF avgiven och den 2?

januari 1965 dagtecknad redOgörelee för grundvattenundersök—

ningar i Tärna samhälle (Bil.1 till aktbil.2).

Av utredningen framgår bl.a. att det framtida vattenbehovet

kan beräknas enligt följande uppställning.

Folkmängd personer 500

Specifik förbrukning 1/ra .  550

Medeldygneförbrukning mö/d .  175

Maximidygnsrarbrukning m5/a zee

_  "  - _ l/min 195

Maximitimförhrukning l/min 330

l.
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Vidare framgår av utredningen att under tiden 21 maj —

9  november 1964 utfördes provpumpning, därvid rör nr 5 A  an—

vändes som provpumpningsrör, samt bestämning av vattenbeskaffen—

heten.

Provpumpningen påbörjades med ett vattenuttag av 220 l/min.

Avbrott i pumpningen inträffade efter sex dagar. Då hade av—

sänkningen i de närmast liggande observationsrören hunnit upp—

gå till cirka 20 om. Avbrottet varade i cirka en vecka och under

denna tid hann vattenståndet  i  det närmaste observationsröret

i stort sett inte ursprungligt läge. Den 3 juni  återupptogs prov—

pumpningen, denna gång-med en kapacitet av 250 l/min; Efter cirka

två veckor hade vattenståndet i närmaste'observationsrör sjunkit

cirka 0,5 m. Uttaget minskades till geo l/min. Fram till mitten

av september skedde härefter en kontinuerlig, långsam avsänkning

av vattenståndet i samtliga observationsrör. I  mitten av septem-

ber hade vattenståndet i närmaste observationsrör sjunkit cirka

1,5 m. Från denna tid fram till omkring den 10 oktober höll sig

vattennivåerna i obsorvationsrören relativt konstanta men nu

skedde, förmodligen som en följd av de begynnande höstregnen,

en höjning av vattenståndet i samtliga rör. Den 9 november av;

bröts provpumpningen och då hade vattenståndet i  närmaste obsern



y
vationsrör stigit cirka 0,5 m under den senastemånaden.

Den totala avsänkningen från provpumpningens början  var nu

cirka 0,7 m. Kontinuerliga vattenståndsobservationer gjordes

sedan fram till den 15 december.  Under hela denna period

var vattenståndet i samtliga punkter i stigande. Vid avläSH'

ningens slut var vattenståndet i närmaste observationsrör

cirka 0,5 m högre än vid provpumpningens början. I samtliga

observationsrör var vattenståndet högre än vid provpumpningens

början.

Vattenanalyser utfärda under provpumpningstiden visar

att grundvattnet såväl ur bakteriologisk som fysikalisk"

kemisk synpunkt är av tillfredsställande beskaffenhet.

Kommunen har vid huvudförhandling i målet den 28  november

1968 upplyst att det sökta vattenuttagets övre gräns beräknas

uppnås om cirka 10 år.

Kommunen har anfört att fem enskilda brunnar kan på—

verkas av det begärda vattenuttaget, nämligenB l  på Klockar;

gården ll, B 15 på Prästgården 21, B 14 på Prästgården 51

samtB16 och B 17 på. Husta Sör 21. Vid huvudförhandlingen

har kommunen uppgivit att brunnarna på Klockargården 11 och

Prästgården 51 icke längre brukas.

..
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Beträffande brunnarna B 15, B 16 och B 1? har kommunen

. i ansökanförklarat att den svarar för kostnaden för brunns—

fordjupning, om grundvattenståndet sjunker till sådan nivå

att nyttjandet av ifrågavarande brunn omöjliggöres innan an-

slutningsmöjlighet finnas till kommunens ledningsnät.

Ägaren till fastigheten Rusta Sör 21, Uppsala Universitet,

har vid huvudförhandlingen yrkat, att, för den händelse vatten—

uttaget skulle beröva fastigheten vatten, ersättning måtte

gives antingen för eventuella brunnsfördjupningskostnader

eller med beloPp som svarar mot anslutningsavgiften till

kommunens vattenanläggning.

' Kommunen har förklarat sig beredd att kontrollera vatten"

stånden i brunnarna B 15, B l6 ooh B 17. Kommunen har med—

givit att, om till följd av vattenuttaget vattentillgången

i brunnarna B 16 och B 17 märkbart skulle minska och på grund

därav anslutning till kommunens vattenledningsnät bli aktuell,

någon anslutningsavgift till kommunen icke skulle komma att

uttas.

tatarerna-er

Tillstånd

Då några omständigheter, som jämlikt 2 kap. 44 § vatten—
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lagen eller eljest kan utgöra hinder mot bifall till ansökningen

i denna del, icke  framkommit i målet, medger vattendomstolen

a$3 , 1 .Tärna  kommun  att nyttj pa Klockargarden 2 befintliga grund—

5
vattentäkten och att ur denna utta i medeltal för år 200 m

5 per dygn.vatten per dygn, högst 520 m

Skrldi het att avstå vatten

Det är icke nu påkallat att  beträffande  grundvattentäkten

göre sådant förbehåll, som avses  i 2 kap. 49 § första stycket

vattenlagen.

Om skyldighet att på grund av  minskning i  tillgången på

grundvatten avstå vatten, utan att förbehåll därom skett, stadgas

i  2  kap. 52 § vattenlagen.

Vattentäktsfasti het

Jämlikt 11 kap. 62 §  5 mom. vattenlagen förordnas att rätten

att tillgodogöra grundvattnet vid vattentäkten skall vara förenad

med Klockargården 21 i Kumla socken såsom vattentäktsfastighet.

Höjdsvetem

I denna dom och i kommunens förslag angivna höjder hänför

sig till ett höjåeystem — avsett att.motevara rikets officiella

höjdsystem — i vilket kommunens fixpunkt nr 12, beskriven på

ritning nr040—85019—00641, aktsid. 16, har höjden+  51,11 m.

;.
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Kontroll

För mätning av vattenutteget vid grundvattentäkten skall.

finnas en vattenmätare med  räkneverk. Kommunen skall låta  föra

anteckningar  över de vattenmängdor, som tillgodogöres vid vatten—

takten, samt hålla desse anteckningar tillgängliga för sakägare

som önskar ta del av dem.

Oförutsedd skeda

Om till följd av grundvattentäktens tillkomst eller av grund-

vattnets tillgodogörande vid denna i medgiven omfattning vållas

skada eller intrång, som vattendomstolen icke förutsett, må

med tillämpning av 2 kap. 51 och 55 §§ vattenlagen den, som lider

skadan eller intrånget, framställa anspråk på ersättning genom

anmälan till vattenrättsdomaren i den ordning som stadgas i

11 kap. 68 § vattenlagen eller föra talan om ändrade bestämmelser

genom stämning till vattendomstolen. Anepråk skall anmälas Ooh

talan enhängiggöras inom femton år, räknat från dagen för denna

dom.

II. SERVITUT

Kommunen har begärt att till skydd mot förorening av grund—

vatten jämlikt2 kap. 62 § vattenlagen få lägga servitut på de

annan tillhöriga fastigheter som enligt till ansökan fogade kartOr

..
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i  skalan 1:10.000, aktsid. 21 och 25,he1t eller delvis ligger

inom skyddsområdsts begränsningslinjer.Skyddsområdet har upp-

delats  i  ett inre och ett yttre skyddsområde. Kemmunen har i

ansökan, aktsid.4—6, och vid huvudförhandlingen föreslagit de

skyddsbestämmelser som nedan upptagits.

Kommunen har vid huvudförhandlingen anfört att — med undan;

tag för en under  avveckling varande skrothandel- någon indu—

striell verksamhet icke  förekommer inom skyddsområdet, ej heller

någon grustäkt. Några andra upplag av  i  skyddsbestämmelserna be—

rörde ämnen än brännoljebehållare finnes ej inom området. 0m—

rådet avses  i  framtiden icke användas för annat ändamål än

bostadsbebyggelse.  Kommunen  har hävdat att bestämmelserna icke

föranleder sådant intrång i  rätteligen skyddade intressen att

de kan medföra någon ersättningsskyldighet.

Några ersättningsyrkanden har icke framställts av berörda

sakägare.

Iattgnåogstolen

Genom vad i målet förekommit finner vattendomstolen att

servitut till skydd mot förorening av grundvatten erfordras i den

utsträckning som av kommunen hävdats; dock att kommunen tillhöriga

fastigheter ej mot lydelsen av 2 kap. 62 § första stycket vatten;



lagen här upptagas bland de av servitutet besvärade fastig-

heterna. Mot innehållet i de föreslagna servitutsbestammelserna

har domstolen ej funnit anledning till erinran.

Vattendomstolen finner i föreliggande fall att servitutet

icke är mer omfattande än Vad nedan berörda fastigheters ägare

är skyldiga att iakttaga på grund av dels den  s.k.  allmänna

aktsamheteregeln i  2  kap. 65 § vattenlagen dels ook allmänna

regler som får anses gälla inom grennelagsrätten eller beträffande

farlig verksamhet.

 

Med stöd av  2  kap. 62 § första stycket vattenlagen lägger

vattendometolen det servitut, som de nedan under rubriken "Skydda;

bestämmelser" redovisade bestämmelserna innebär, på de i följande

fastigheteförteckning upptagna fastigheterna. Servitutet gäller

för dessa fastigheter inom det skyddsområde, som angivits på

kartorna aktsid. 21 och 25 (bil. 2  ooh 4 till aktbil. 2).

Skyddsbestämmeleerna gäller till förmån för ägaren av den

för grundvattentäkten fastställda vattentäktsfaetigheten

Klockargården 21 i Kumla socken.

..



fastighet

l. ”

Husta Sör l5

Husta Sör 18

Husta Sör 2

Klockargården  l

14

l

Klockargården

Klockargården 15

Klockargården 17

Klockargården 18

Klockargården 19

Klockargården l

'Prästgården lll

Prästgården 112

Prästgården ll5

Prästgården ll4

Prästgården 115

Prästgården 116

Prästgården 117

Prästgården 51

Äsgården 11

10

_ 10 _

Fostighetsförteokning

lnre_q£xadaeaaådat_

Upggiven ägare

2.

Erik Gustav Julius Pettersson

Axel Carlsson
Uppsala Universitet

Kumla—Tärna—Kila pastorat

'Bertil Berglind

Kjell-Åke Hedlund

Kjell Moström

Martin Strandberg

Stiftelsen Ranstahem

Hildur Eliasson

Gösta Strandberg

Ehrenfrid Jansson

Martin Sandberg

Gösta Björkvall

Karl T. Berglind

Erik Lennart Hammarsgård

Nils Erlandsson

Kumla—Tärna—Kila pastorat

Uppsala Universitet
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ll 2.

.. . "  5 8 9
Samfalld  mark tlll Husta SOI l ,l ,1

och 21, Klockargårdenll,

Prästgården 51 och Äsgårdsn ll

Färs skidsssmsåsei

Husts Sör 15 Erik Gustav Julius Pettersson

Husta Sör 14 Anton Emanuel Eklund

Husta Sör 110 Anton Emanuel Eklund
o.h.h. Anna-Lisa Eklund

11
Husts Sör l Jarl Jansson

Husts Sör 115 Klas Westerlund

Husts Sör 2l ' Uppsala Universitet

Klockargården ll ,. Kumla-Tärns—Kils pastorat

Prästgården l4 Dödsboet efter Joh.
' Konrad Eriksson

”  o 10 ” ”
Prastgarden l Statens Jsrnvagar

_ 21 .
Prastgården l Stlg Antonsson

_ 22
Prastgården 1 Sture Karlsson

" 25 "
Prastgården 1 Jan Thorndal

" 24
Prsstgården l Runo Johansson

_  L  u 25 ” .
Pragugarden 1 Kall Elnarsson

27
Prästgården l Leif Roos

28 .
Prästgården l Västmanlands läns landsting

Prästgården 129 Bror Eklund

..
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l.  _ 2.

Prästgården 130 .  Bengt Bladlund

_ n 51
Prastgsrden 1 Lars Sandberg

Prästgården ].52 Lars Göran Bladlund

Prästgården 21 Ivar Johan Östlund

Prästgården 51 Kumla—Tärna—Kila pastorat

Äsgården 11 UppsalaUniversitet

Samfälld mark till
..5891

Husta Sor 1 ,  l  ,  1 och 2 ,

Klockargården ll, Prästgården 31

och Äsgården l1

Sk ddsbestämmelser

1. Inre sk ddsområdet

&) Upplag av oljeprodukter, tjärprodukter, organiska lös—

ningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, djur—

och växtbekämpningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga

kemikalier får förekomma endast om åtgärder, som kan godkännas

av häISOVårdsnämnden, i fråga om brandfarliga varor byggnads—

nämnden, vidtagits till förhindrande av att dessa ämnen ned—

tränger i marken, och i övrigt kommerskollegii tillämpningefäre—

skrifter till förordningen om brandfarliga varor efterföljes bem

träffande samtliga ovan uppräkande varor. Dock kan hälsovårds—

nämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvud-

..



man medge lindring i  kraven då det  gäller  icke.brandfarliga varor.

b) Oljefyllda kablar får icke läggas i marken.

c) Gödselstad och ensilageanläggning får icke anordnas.

Ensilagesaft, djururin,kloakslamo.d. får icke spridas. Natur»

gödsel och andra gödningsämnen får icke spridas i större mängd

än som erfordras för normalt nyttjande avmåndre trädgårdsanläggu

ning samt av jordbruks- och skogsbruksfastigheter.

d) Dammbindningsmedel samt djur— och växtbekämpningsmedel

får icke spridas, med undantag av försiktig användning av djur—

och växtbekämpningsmedel i villaträdgårdar och på jordbruksmark;

utspridning av vägsalt och övriga för normalt vägunderhåll er-

forderliga åtgärder, med undantag för utspridande av lut, må dock.

av kronan såsom väghållare få vidtagas.

e) Sand-, grus- eller lertäkt för annat än husbehov får

icke anordnas.

f) Industriell inrättning eller annan verksamhet med för

grundvattnet skadligt avfall eller där hantering av för grund—

vattnet skadliga ämnen förekommer, får icke anordnas.

g) Stationär maskin driven med flytande bränsle får icke upp"

ställas för stadigvarande bruk. För kortare tidsbegränsat bruk av

sådan anordning erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. Med station
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när maskin avses maskin som är uppställd längre tid än en vecka.

h) Utsläpp av förorenat avloppsvatten på eller under mark—

ytan får icke ske, ej heller får ledning för förorenat avloppe—

Vatten anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar

utföres av täta rör med täta fogar.

i) Tippning eller nedgrävning av sopor och annat avfall,

som kan skada grundvattnet, får icke ske.

2. Yttre skyddsområdet

a) Upplag av oljeprodukter, tjärprodukter, organiska lös—

ningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningemedel, djur—

ooh växthekämpningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga

kemikalier får förekomma endast om åtgärder, som kan godkännas

av hälsovårdenämnden, i fråga om brandfarliga varor byggnadsnämnden,

vidtagits till förhindrande av att dessa ämnen nedtränger i marken,

och i övrigt kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förord»

ningen om brandfarliga varor efterföljee beträffande samtliga ovan

uppräknade varor. Dock kan hälsovårdenämnden efter särskild pröv—

ning i samråd med vattenverkete huvudman medge lindring i kraven

då det gäller icke brandfarliga varor.

b) Gödselstad och ensilageanläggning får anordnas endast om

ifrågavarande anläggningar är täta och deras innehåll icke genom

..
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bräddning, t.ex. vid regn, kan komma ner i marken. Hälsovårdsn

nämndensgodkännande av  skyddsåtgärderna skäll inhämtas.

c) Sänd-, grus— eller lsrtäkt får icke ske till större

djup än som motsvarar 1  m  över högsta grundvattenytan. Äterfyll—

ning av sand—, grus— eller lertag får icke ske med sådant material

att grundvattenförorening kan bli  följden.

&) Industriell inrättning eller annan verksamhet med för

grundvattnet skadligt avfall eller där hantering av för grund-

vattnet skadliga ämnen förekommer får icke anordnas med mindre

avfall och spill på betryggande sätt tillverateges, förvaras

och avlägsnas.

e) För stadigvarande bruk uppställd maskin driven med

rlytende bränsle skall förses med uppsamlingskärl under motorer

och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen

förekommande bränslemängden och Vara så beskeffade att innehållet

icke t.ex. genom bräddning vid regntillfällen, kan tränga ner

i  marken.

f). Avloppsenläggninger får icke utföras med mindre detta av

hälsovårdsnämnden prövats kunna ske utan fara för grundvattnet.

g) Tippning eller nedgrävning av sopor och annat avfall som

kan skada grundvattnet får icke ske utan tillstånd av hälsovården
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nämnden.

5. För områdena gemensamma bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skydds—

området ett, om inom fastigheten inträffar händelse som kan

skada grundvattnet, omedelbart därom göre anmälan till vader-'

hörande hälsovårdsnämnd eller vattenverksstyrelse.

111. RÄTTEGÄNGSKOSTNADER

Kommunen förpliktas att  i  ersättning för rättegångskost—

nader genast utgixa

ltill Uppsala Universitet fordrade och medgivna etthundra-

åttiofyra kronoryverav 100 kronor i nmbudsarvode, ooh

till Kumla—Tärna—Kila pastorat fordrade och medgivne

åttiofyra kronor.

Kommunen erinras em sin skyldighet att gälde i 11 kap. 97 §

vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vatten-

domstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens

kansli.

Fullföl'dshänvisnin

Angående talan mot domen, se Bila &,

På vattendomstolens vägnar:

; . .  _
"\)\,\_,\ LL: ,_;(,V"_€'3‘\/\

Nils Widborg )
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5. 59. 2590+250. Fullföliäshönvisning VD — dom i annat mål Em brottmål Civtr Stl-x

VD 950a (normalpoppar)

Bilaga

Eulifölidshänvisning

Talan mot denna dam föras genom  vad.  Vill  part vödia mot domen, skall han inom två veckor från

denna dag eller sist den 6  februari 1969 före tiönstetidans slut hos vattenrölts-

domaren eller vattenröttssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla wad}: Part,

 

som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den __.

före tiönslsticiens slut fulltölia vadet  genom  att till vattenröltsdomaren inkomma med vadeinlaga,

ställd till vattenöverdamstolen.

Har part sålunda vödiat, age även motpart, ehuru han e] iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot

domen,- clock åligga honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet ut-

gick, till valtenröttsdomaran inkomma med vadeinlagu. Sådan vadetalan förfaller, om den första

vadetalan återkallas eller eiiest förfaller.

inlaga eller annan handling mån till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med pos—

ten i betalt brev. Om skyldighet all tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall

delgivas, föreskrivas i 33 kap. 2  §  rättegångsbalken.

') Postadrom  ,

.50Box  1

101 26 Stockholm i
Tel. 10 45 00

'  f
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