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Begäran om avvecklande av vattenskyddsområde, Kumla
Klockargård 2:1

l Kumla Kyrkby finns ett Skyddsområde för den gamla vattentäkten. Skyddsomrädet
beslutadesav Österbygdens vattendomstol 1969-01-23. Vattenverket på Kumla
Klockargärd 2:1 är sedanlänge taget ur drift och avvecklat. Kumla kyrkby försörjs
sedan 1979 med vatten från vattentäkten i Härsved.

Då det inte är aktuellt att ta vattenverketi 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 vattenskyddsoanrädet upphävs.

FÖRSLAGTILLBESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

fitill Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsområdet i Kumla kyrkby
upphävs.

Bilaga:

Karta över skyddsområdet

Skyddsföreskrifter antagna 1969-01-23 av Österbygdens vattendomstol

1(1)
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DomA 5/1969

Utan avgift

AD 84/1968 ÖSTERBYGDENSVATTENDOMSTCLS
Aktbil.9

- DOM

moddeladi domstolenskanslii

Stockholmden25januari1959.

I domstolen:SärskiltförordnadovattsnrättsdomarenNils

Widborg,vattenrättsingenjörernaErnstÖfverholmochOttovon

UngesamtvattenrättsnämndemännenDagEriksson,Drottninggatan1,

Sala,ochArneEriksson,Gillberga,Vittinge.

Sökande:Tärnakommun.

Saken:Ansökanom prövningavenpå fastighetenKlockar-

1gården2 i kommunen,Västmanlandslän,anlagdgrundvattenn

täktslaglighetm.m..

n—-s-:u—.-uu-u-a-.—:—u-

Anaökningen

I ansökan,somden4 juni1968inkommittillvattenrätts-

domaren,harTärnakommunanhållitggggI om prövningav laglig»

hetenav en för vattanförsörjningeninomTärnasamhälle- bo-

lägatcirka10 km söderomSalainvidjärnvägslinjenSala-Ti1l—

Berga- anlagdgrundvattentäktoohom tillatåndattdäruruttn

i medeltalförår200måvattenperdygn,högst320m3perdygn

dels finkII att aervituttillskyddmot föroreningav grundvatten

S ö k a n d e n



v.

måtteläggaspå i ansökanangivnafastigheter.

I. DENBEFINTLIGAGRUNDVÅTTENTÄKTENOCHDESSNYTTJANDE

Anläggningen

Anläggningen,utfördår1966,beståravenringbrunnmed

lågtryckepumparsamten vattenverksbyggnadinrymmandemaekinsal

medhögtryokspumpar,hydr0for-och doseringsutrustningaroch

lågreservoar.Denärbelägenpådenkommunentillhörigafestigå

hetenKlockargården21.Brunnensnärmarelägeframgårav ritning

dagteeknadden27januari1965medritn.nr040-83019-006-1,

akteid.16,därvidbrunnenärbeteoknadmednr 5 A.

Vattenuttag

Tillstödföransökningeni dennadelharkommunenåbeu

ropeten av KommunernasKoneultbyråLBF avgivenoch den 27

januari1965dagtecknadredogörelseförgrundvattenundereök-

ningar1 Tärnasamhälle(Bil.1 tillaktbil.2).

Av utredningenframgårbl.a.attdetframtidavattenbehovet

kanberäknasenligtföljandeuppställning.

Folkmängdpersoner 500

specifikförbrukning 1/pd . 350

AMedeldygneförbrukningm5/e . 175

Maximidygnsförbrukningm5/e 280

- ” - I 1/min 195

Maximitimförbrukning1/min 350



V.

Vidare framgår av utredningen att under tiden 21 maj ~

9 november 1964 utfördes provpumpning, därvidrörnr 5 A an-

vändes som provpumpningsrör, samt bestämning av vattenbeskaffen-

heten.

Provpumpningen påbörjades med ett Vattenuttag av 220 1/min.

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

sänkningen i de närmast liggande observationsrören hunnitupp-

gå tillcirka20 om. Avbrottet varade i oirkaen vecka och under

denna tid hann vattenståndet i det närmaste observetionsröret

i stort sett inte ursprungligt läge. Den 3 juniåterupptogs prova

pumpningen, denna gång-med en kapacitet av 250 1/mina Efter cirka

två veckorhade vattenståndet i närmaste'observationsrör sjunkit

cirka0,5 m. Uttaget minskades till22e l/min.Fram tillmitten

av september skedde härefter en kontinuerlig,långsam avsänkning

av vattenståndet i samtliga observationsrör. I mitten av septemu

ber hade vattenståndet i närmaste obeervationsrör sjunkit cirka

1,3 m. Från denna tid fram tillomkringden 10 oktober höll sig

vattennivåerna i obsorvationsrören relativt konstanta men nu

skedde, förmodligen som en följdav de begynnande höstregnen,

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

bröts provpumpningen och då hade vattenståndet i närmaste obsern

ll



a. vationsrör stigit cirka 0,5 m under den senaste månaden.

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 avläsa

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, nämligen B 1 på Klockarl

gården11, 1315på.Prästgårdsn21,1314påPräetgården51

samt B 16 och B l7 på Husta Sör 21. Vid huvudförhandlingen

'l
J.

har kommunen uppgivit att brunnarna på Klockargården 1 och

Prästgården 51 icke längre brukas.
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BeträffandebrunnarnaB 15, B 16ochB 17harkommunen

. i ansökan förklarat att den svarar för kostnaden för brunns»

fordjupning,om grundvattenståndetsjunkertillsådannivå

att nyttjandetav ifrågavarandebrunnomöjliggöresinnanan-

slutningsmöjlighetfinnestillkommunensledningsnät.

Ägaren1:111fastighetenRustaSör21,UppsalaUniversitet,

harvidhuvudförhandlingenyrkat,att,fördenhändelsevatten-

uttagetskulleberövafastighetenvatten,ersättningmåtte

givesantingenför eventuellabrunnsfördjupningekostnader

ellermedbeloppsomsvararmotanslutningtavgiftentill

kommunensvattenanläggning.

lKommunenhar förklaratsigbereddattkontrolleravatten»

ståndeni brunnarnaB 15,B 16ochB 17.Kommunenharmed-

givitatt,om tillföljdavvattenuttagetvattentillgången

1 brunnarnaB 16ochB 17märkbartskulleminskaochpågrund

däravanslutningtillkommunensvattenledningsnätbliaktuell,

någonanslutningsavgifttillkommunenickeskullekommaatt

uttas.

iaitgnaøisiøiea
Tillstånd

Då någraomständigheter,som jämlikt2 kap. 44 § vatten-

5.
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lagenellereljestkanutgörahindermotbifalltillansökningen

1 dennadel,ickeframkommiti målet,medgervattendomstolen

en 1 _ _
Tärnakommunatt nyttj ps Klockargården2 befintligagrundu

vattentäktenoch att ur dennauttai medeltalför år 200ms

3 perdygn.vattenper dygn,högst520 m

Skyldighetattavståvatten

Detär ickenu påkallatattbeträffandegrundvattentäkten

görasådantförbehåll,somavsesi 2 kap.49 § förstastycket

vattenlagen.

Om skyldighetattpå grundavminskningi tillgångenpå

grundvattenavståvatten,utanattförbehålldäromskett,stadgas

i 2 kap.52 § vattenlagen.

Vattentäktsfastighet

Jämliktllkap.62§ 5 mom.vattenlagenförordnasatträtten

att tillgodogöragrundvattnetvidvattentäktenskallvaraförenad

medKlockargården21 i Kumlasockensåsomvattentäktsfastighet.

Höidsvstem

I dennadom och i kommunensförslagangivnahöjderhänför

sig tillett höjdsystem- avsettatt.motsvarariketsofficiella

höjdsystem- i vilketkommunensfixpunktnr 12,beskrivenpå

ritningnr040-83019-006-1,aktsid.16,harhöjden+ 51,11m.

l0
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Kontroll

Förmätningav vattenuttagetvidgrundvattentäktenskall_

finnasenvattenmätaremedräkneverk.Kommunenskalllåtaföra

anteckningaröverde vattenmängder,somtillgodogöresvidvattenu

täkten,samthålladessaanteckningartillgängligaför sakägare

somönskartadelav dem.

Oförutseddskada

Om tillföljdav grundvattentäktenstillkomstellerav grund-

vattnetstillgodogörandevid dennai medgivenomfattningvållas

skadaellerintrång,somvattendomstolenickeförutsett,må

medtillämpningav 2 kap.51 och53§§vattenlagenden,somlider

skadanellerintrånget,framställaanspråkpå ersättninggenom

anmälantillvattenrättsdomareni denordningsom stadgasi

ll kap. 68 § vattenlagenellerföratalanom ändradebestämmelser

genomstämningtillvattendomstolen.Anspråkskallanmälasoch

talananhängiggörasinomfemtonår,räknatfråndagenför denna

dom.

II. SERVITUT

Kommunenhar begärtatt tillskyddmot föroreningav grund-

vattenjämlikt2 kap.62§ vattenlagenfåläggaservitutpåde

annan tillhörigafastighetersomenligttillansökanfogadekartor

'u

g.



r.

i skalan1:10.000,aktaid.21 och 25,heltellerdelvisligger

inomskyddsområdetsbegränsningslinjer.Skyddsområdethar upp-

delatei ettinreochettyttreskyddsområde.Kommunenhari

ansökan,aktsid.4~6,ochvidhuvudförhandlingenföreslagitde

skyddsbestämmelsersom nedanupptagits.

Kommunenhar vid huvudförhandlingenanförtatt - med undanå

tagfören underavvecklingvarandeakrothendel- någonindu-

striellverksamhetickeförekommerinomskyddsområdet,ejheller

någongrustäkt.Någraandraupplagav i skyddsbestämmelsernaben

rördeämnen än brännoljebehållsrefinnesej inomområdet.Om-

rådetavsesi framtidenickeanvändasförannatändamålän

bostadsbebyggelse.Kommunenhar hävdatatt bestämmelsernaicke

föranledersådantintrångi rättsligenskyddadeintressenatt

de kan medföranågonersättningsskvldighet.

Några ersättningsyrkanden har icke framställts av berörda

sakägare.

E9~£‘~3n£°.=E**.*i°i°££
Genomvad i måletförekommitfinnervattendomstolenatt

servituttillskyddmot föroreningav grundvattenerfordrasi den

utsträckningsom av kommunenhävdats;dockatt kommunentillhöriga

fastigheterej mot lydelsenav 2 kap.62 § förstastycketvatten;



r.

lagenbör upptagasblandde av servitutetbeeväradefastig-

heterna.Met innehålleti de föreslagnaservitutsbestammelserna

har domstolenej funnitanledningtillerinran.

Vattendomstolenfinneri föreliggandefallatt aervitutet

ickeär mer omfattandeän vad nedan berördafastighetarsägare

är skyldigaatt iakttagapå grundav delsden s.k.allmänna

aktsamhetsregelni2kap.63§ vattenlagendelsockallmänna

reelerSomfåransesgällainomgrannelagsrättenellerbeträffande

farligverksamhet.
 

Med stödav 2 kap. 62 § förstastycketvattenlagenlägger

vattendometolendet servitut,somde nedanunderrubriken"Skyddsé

bestämmelser”redovisadebestämmelsernainnebär,på de i följande

fastigheteförteckningupptagnafastigheterna.Servitutetgäller

fördessafastigheterinomdetskyddsområde,somangivitspå

lcartornaaktsid.21och25(bil.2 och4 tillaktbil.2).

Skyddebestämmelsernagällertillförmånförägarenavden

förgrundvattentäktenfastställdavattentäktsfastigheten

Klockargården21 i Kumlasocken.

g.



Fastighet

1. ’

Rusta Sör 13

U 8
Husta Sor 1

HuataSör 2

Klockargårdenll

Klockárgårdenla

Klockargårâen15

Klockargården17

Klockargården18

Klockargården19

Klockargården110

'Prästgårdenlll

Prästgården112

Prästgården1”

Prästgårdenll4

Prästgården115

Prästgården116

Prästgården117

Prästgården51

Ãsgården11

_ 10-

Fastighetsförtecknggg

£n£e_Bl~:s'§_d£o2r§d2t_.

Upggiven ägare

2D

Erik Gustav Julius Pettersson

AxelCarlsson
UppsalaUniversitet
Kumla-Tärna-Kilapastorat

.BertilBerglind

KjellwñkeHedlund

KjellMoström

MartinStrandberg

StiftelsenRanstahem

HildurEliasson

GöstaStrandberg

EhrenfridJansson

MartinSandberg

GöstaBjötkvall

KarlT. Berglind

ErikLennartHammarsgård

NilsErlandsson

Kumla-Tärna-Kilapastorat

UppsalaUniversitet
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2.

Samfälld mark tillHusta Sör l3,l8,19

ooh 21, Klockargården ll,

Prästgården 51 och Ãsgârden ll

Husta Sör 1 5

Husta Sör 14

Husta Sör l

Husta Sör 1

1

l

0

1

Husta Sör 115

Husta Sör 2
1

Klockargården 1

Prästgården 14

Prästgården

Prästgârdsn

Prästgården

Prästgården

Prästgården

Prästgärden

Prästgården

Prästgården

Prästgården

110

121

122

125

3.24

125

127
28 .1.

129

Itirs§kxd9.S9.m35s1.e.t.

Erik Gustav Julius Pettersson

Anton Emanuel Eklund

Anton Emanuel Eklund
o.h.h. Anna-Lisa Eklund

Jarl Jansson

Klas Westerlund

Uppsala Universitet

Kumla-Tärna«Ki1a pastorat

Döåsboet efter Joh.

Konrad Eriksson

Statens Järnvägar

Stig Antonsson

Sture Karlsson

Jan Thörnâal

Rune Johansson

KällEinarsson

Leif Roos

Västmanlands läns landsting

Bror Eklund
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1,_ 2.
prägjcgårdan15° BengtBladlund

Präetgårdsn151 LarsSandberg

Prästgåråen152 LarsGöranBladlund

Prästgården21 IvarJohanÖstlund

Prästgården51 Kumla-'I'5.rna~Ki1apastorat

Ãsgårdan11 UppsalaUniversitet

Samfälldmarktill
Husta Sör 15, 18, 19 och 21,

Klockargårdenll,Prästgârden31
och Ãsgårdsnll

Skxddsbestämmelser

1. Inre skxddsområdet

a) Upplagav oljeprodukter,tjärprodukter,organiskalös-

ningsmedel,industriallaavfallsämnen,dammbindningsmedel,djur-

och växtbekämpningsmedelsamtandraförgrundvattnetskadliga

kemikalierfår förekommaendastom åtgärder,somkan godkännas

av hälsovårdsnämnden, i fråga om brandfarliga varor byggnadsw

nämnden,vidtagitstillförhindrandeav att dessaämnenned-

trängeri marken,och i övrigtkommerekollegiitillämpningsförew

skriftertillförordningenom brandfarligavarorefterföljesbem

träffandesamtligaovanuppräkandevaror.Dockkan hälsovårds-

nämndeneftersärskildprövningi samrådmedvattenverketshuvud-

p



man medgelindringi kravendå det gällericke.brandfarligavaror.

b)Oljefylldakablarfårickeläggasi marken.

o)Gödselstadochensilageanläggningfårickeanordnas.

Ensilagesaft,djururin,kloakslamo.d.får ickespridas.Natur»

gödseloch andragödningsämnenfår ickespridasi störremängd

än somerfordrasförnormaltnyttjandeavmdndreträdgårdsanldggu

ningsamtav jordbruke-ochskogsbrukafastigheter.

d) Dammbindningsmedelsamtdjur-ochväxtbekämpningsmedel

fårickespridas,medundantagav försiktiganvändningevdjur-

och växtbekämpningsmedeli villaträdgårdaroch på jordbruksmark;

utspridningav vägsaltooh övrigaförnormaltVägunderhåller-

forderligaåtgärder,medundantagförutspridandeav lut,må dock

av kronansåsomväghållarefå vidtagas.

e) Sand-,grus-ellerlertäktförannatän husbehovfår

ickeanordnas.

f) Industriellinrättningellerannanverksamhetmedför

grundvattnetskadligtavfallellerdärhanteringav för grund-

vattnetskadligaämnenförekommer,fårickeanordnas.

g) Stationärmaskindrivenmedflytandebränslefårickeuppe

ställasförstadigvarandebruk.Förkortaretidsbegränsatbrukav

sådananordningerfordrashälsovârdsnämndenstillstånd.Med station
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när maskinavsesmaskinsom är uppställdlängretidän en vecka.

h) Utsläppav förorenatavloppsvattenpå ellerundermark-

ytan får ickeske,ej hellerfår ledningför förorenatavlopps-

vattenanordnasmed mindredensammajämtetillhörandebrunnar

utföresav tätarör med tätafogar.

i) Tippningellernedgrävningav soporoch annatavfall,

somkanskadagrundvattnet,fårickeske.

2.Yttreskyddsområdet

a) Upplagav oljeprodukter,tjärprodukter,organiskalös-

ningsmedel,industriellaavfallsämnen,dammbindningsmedel,djur-

Bah växtbekämpningsmedelsantandraförgrundvattnetskadliga

kemikalierfår förekommaendastom åtgärder,somkan godkännas

av hälsovârdsnämnden,i frågaom brandfarligavarorbyggnadsnämnden,

vidtagitstillförhindrandeav att dessaämnennedträngeri marken,

och i övrigtkommerskollegiitillämpningsföreskriftertillförord»

ningenom brandfarligavarorefterföljesbeträffandesamtligaovan

uppräknade varor. Dock kan hälsovårdsnämnden efter särskild pröv-

ning i samrådmed vattenverketshuvudmanmedgelindringi kraven

då detgällerickebrandfarligavaror.

b) Gödselstadoch ensilageanläggningfår anordnasendastom

ifrågavarandeanläggningarär tätaoch derasinnehållickegenom

,,.



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

nämndens godkännande av skyddsâtgärderna skall inhämtas.

0) Sand», grus- eller lertäkt fåricke ske till större

djup än som motsvarar 1 m över högsta grundvattenytan. Återfyll-

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

att grundvattenförorening kan bli följden.

d) Industriell inrättning eller annan verksamhet med för

grundvattnet skadligt avfall eller dar hantering av för grund-

vattnet skadliga ämnen förekommer får icke anordnas med mindre

avfall och spill på betryggande sätt tillvaratages, förvaras

och avlägsnas.

e) För stadigvarande brukuppställd maskin driven med

ilytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl under motorer

och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen

förekommande bränslemängden och vara så hsskaffade att innehållet

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

i marken.

f). Avloppsanläggningar 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 hälsovârdsm
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nämnden.

3.Förområdenagemensammabestämmelser

Det åliggerägareellernyttjareav fastighetinomskydds-

områdetatt,om inomfastigheteninträffarhdndelsesom kan

skadagrundvattnet,omedelbartdäromgöraanmälantillveder-'

hörandehälsovårdsnämndellervattenverksstyrelse.

III.RÄTTEGÃNGSKOSTNADER

Kommunenförpliktasatti ersättningförrättegångskost-

nadergenaetutgixa

(tillUppsalaUniversitetfordradeochmedgivnaetthundra-

åttiofyrakronorgvarav100 kronori umbudaarvcde,och

tillKumla-Tärna-Kilapastoratfprdradeochmedgivna

åttiofyrakronor.

Kommunenerinrasom sin skyldighetatt gäldai ll kap.97 §

vattenlagenangivnakostnaderförmåletsbehandlingvid vatten-

dometolenenligtsärskildredovisningsräkningfråndomstolens

kansli.

Fullföljdshänvisning

Angåendetalanmotdomen,seBilaa,

På vattendomstolensvägnar:

1 . _ ,
LI\.\ LL: ._JL

NileWidborg J
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5.59.2.5‘.')U-+250.FullffilidshanvisningVD-dam i anna:malönbrottmålCivtrStl:

VD 950o [normalpapparl

Büaga

Fullfölidsltänvlsning

Talan mot denna dom föresgenomvad. Vill part vödia motdomen,skall han inomtvå veckorfrån

dennadagellersistden 6 februari 1969 företiänstelidenssluthosvattenrötts-

domareneller vattenröttssekreterarevid vattendomstolenmuntligenellerskriftligenanmälavad.‘) Part,

somanmältvad,skullinomfyraveckorfrandennadagellersistden

före Iiönstetidansslut fullfölia vadet genom att till vattonröltsdomareninkommamed vadeinlaga,

ställdtill vattenövordamstolen.

Har part sålundavödiat, öga även motpart,ehuru han el lakttagltvad ovan sagts,föra talan mot

domen,-dock åligga honomatt inomtvå veckor från den dag, då tiden för fullfölld av Vader ut-

gick, till vattenrättsdomareninkommamed vadelnluga. Sådan vadetalan förfaller, am den första

vadetalanåterkallaseller eliestförfaller.

lnlaga eller annan handlingma till vattenröttsdomaranlnlömnasgenombud eller lnsöndasmedpas-

ten i betalt brev. Om skyldighetatt tillhandahållaavskriftav lnlaga eller annan handling,somskall

delgivas,föreskriva:i 33 kap.2 § rättegångsbalken.

ll Palladrouum

Box510
101 26 Stockholm1
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