
 
ÄLVSBORGS LÄNS  

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER 

  

  År 1973. Nr 255. 
 
Nr 255.  Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvatten 
 A. täkten på fastigheten Backen 1:35 i Ödskölts socken, Bengtsfors kommun. 
 

Länsstyrelsen har den 29 november 1973 jämlikt 2 kap 64 vattenlagen, fastställt 
skyddsområde för Bengtsfors kommuns vattentäkt på fastigheten Backen 1:35, 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 föreskrifter  
 
  1 §. 
 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på 
bifogade karta. Området är indelat i brunnsområde och skyddsområde. 

 
2 §. 

 

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
 

3 §. 

Inom skyddsområdet skall gälla följande. 
 
a) Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast 

överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter tillförordningen 
den 1 december 1961 om brandfarliga varor (1961:568). För närvarande gäller 
kommerskollegiets författningssamling serie B, nr l/1970). 

 
b) Andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, 

tjärprodukter. fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs 
bekämpning och växtutrotning. dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter 
och avfallsämnen, får ej förvaras eller hanteras på sådant sätt alt grundvattnet kan 
förorenas därav. Viss vägledning härutinnan kan erhållas av bestämmelserna om 
hantering m in av brandfarliga varor. Upplag av ovannämnda ämnen får ej anordnas, med 
mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att 
bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, 
som i förekommande fall måste vidtas. 
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c) Anläggning för att förvara gödsel, djururin och dylikt ävensom en-
silageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande 
åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras 
innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ner i marken. 
Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på sätt, som hälsovårdsnämnden kan 
godkänna. Förslag till sådana anordningar skall därför i god tid tillställas nämnden för 
granskning. 
 

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djurbekämpnings- och 
växtutrotningsmedel får användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande 
av fastigheter för jordbruk och skogsbruk. Vidare får dammbindningsmedel användas för 
normalt underhåll av vägar. 
 

e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med 
tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan 
medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddsområdet om det med hänsyn till 
avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten, grundvattenytans läge 
m m kan ske utan risk för grundvattnet. 
 

f) Sopor, latrin eller annat avfall skall regelbundet transporteras bort och får ej 
tippas eller grävas ner inom skyddsområdet. 
 

g) Täktverksamhet får inte förekomma utan länsstyrelsens tillstånd. Med 
täktverksamhet förstås uttag av alla slags jordmassor och berg. 

Täkverksamhet får inte utan särskilda skäl medges till lägre nivå ån en meter över 
den beräknade högsta grundvattenytan inom skyddsområdet. Den som vill bedriva 
täkiverksamhet skall genom särskild utredning visa läget av och variationerna på denna 
grundvattenyta. 

Täktområdet får inte efterbehandlas med sådant material eller pa sådant sätt, att 
grundvattnet kan förorenas eller hindras att bildas eller rinna fram. 
 
 

4 §. 
 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde alt se till, att den 
som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 3 § till 
polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd omedelbart anmäler inom fastigheten 
inträffad händelse, som kan antas skada grundvattnet. 
 
 

5 §. 
 

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som 
leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, sätta upp skylt med texten: 
 

“VARNING. Skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, 
avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, 
tel. 0531/302 49”. 
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 6 §. 
 

Om särskilda skäl därtill visas föreligga, får undantag från ovan meddelade 
föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vederbörande kommunala organ. 

 
7 §. 

Det åvilar hälsovårds- och byggnadsnämnderna i kommunen att, var och en inom 
sitt verksamhetsområde, öva tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna. 
 

8 §. 
 

Förseelser mot dessa föreskrifter bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket 
vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade. 
 

9 §. 
 

Detta beslut skall. jämlikt 2 kap 68 § vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse 
och gälla intill dess annorlunda förordnas. 

 



 


