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Kungörelse 
om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt; 
 
utfärdad den 16 februari 1996. 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen att skyddsområdet 
för Sverkersbyns ytvattentäkt i Melleruds kommun skall ha den utformning som 
framgår av bifogade kartor. Vidare beslutas att följande föreskrifter skall gälla inom 
skyddsområdet. 
 
Överträdelse av föreskrifterna medför ansvar enligt 21 kapitlet vattenlagen, om inte 
ansvarsbestämmelse finns utfärdade i annat sammanhang. 

 
1  Skyddsbestämmelser inom skyddsområdet 
 
Skyddsområdet består av en inre och en yttre skyddszon. 

 
Inre skyddszon 
 
a) Anordnande av avlopp 
 
Förbud att i marken, grunden och diken eller annat vattenområde utsläppa 
avloppsvatten från bebyggelse, mjölkrum, industri eller därmed jämförbar 
anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke av miljö- och hälsoskydds-
nämndens godkända renings- eller skyddsanordningar utförts eller miljö- och 
hälsoskyddsnämnden eljest bedömer att utsläppet kan tålas. 
 
Nya avloppsledningar med tillhörande brunnar får inte utföras annat än av täta rör 
och med täta fogar. 
 
b) Fordonstvätt 
 
Förbud att tvätta bilar och båtar o dyl med organiska lösningsmedel. 



c) Förvaring av stallgödsel och ensilage 
 
Upplag av gödsel får inte ske på annat sätt än på tätt underlag (utan golvbrunn) med 
så höga och täta kanter att bräddning förhindras samt att gödselförvaringen förses 
med tak. Urin och gödselvatten från upplaget skall uppsamlas i tät brunn, vilken - 
om denna ges erforderlig volym - kan ersätta tak över gödselstaden. 
 
Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning till uppsamling 
av pressvatten. 
 
d) Avfallsdeponi och upplag 
 
Avfallsdeponi får ej anordnas. 
 
Permanenta upplag av bark, timmer o dyl får ej förekomma utan särskilt tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Snötipp får ej anordnas med snö från trafikerade ytor. 
 

e) Förvaring och spridning av kemikalier och godsel 
 
Förvaring och hantering av andra för vattnet farliga ämnen, såsom smörj- och 
transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska 
lösningsmedel, handelsgödsel, stallgödsel, medel för bl a skadedjursbekämpning 
och svamp- och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, 
produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig 
för normal markanvändning eller som eljest medges av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för 
normalt jordbruk, skogsbruk, vägunderhåll och annan markanvändning eller som 
eljest medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dock gäller att inom ett avstånd 
av 100 m från Näsölen får förvaring, hantering och spridning av i punkt 1c) och le) 
uppräknade ämnen ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 

f) Energianläggningar 
 
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grund- eller ytvatten får inte 
utföras utan särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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g) Förvaring av brandfarlig vätska 
 
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller 
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga 
ned i marken. Om flera cisterner invallas räcker det med att kunna kvarhålla hälften 
av vätskan, dock minst den största behållarens volym. I övrigt se punkt 2b) nedan. 
 
h) Transport av farligt gods 
 
Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan 
trafik skall vara försedd med uppsamlande täta vägdiken som i möjligaste mån ej 
avleds till Näsölen. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras till 
räddningstjänsten genom alarmering på telefon 90 000. 
 
Yttre skyddszon 
 
i) Anordnande av avlopp 
 
Förbud att i marken, i diken eller annat vattenområde utsläppa avloppsvatten från 
bebyggelse, mjölkrum, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex 
ensilageanläggning, såvida icke miljö- och hälsoskyddsnämndens godkända 
renings- eller skyddsanordningar utförts eller miljö- och hälsoskyddsnämnden 
lämnat medgivande därtill. 
 
j) Avfallsdeponi  
 
Avfallsdeponi får ej anordnas. 
 
k) Förvaring av stallgödsel och ensilage 
 
Upplag av gödsel får inte ske på annat sätt än på tätt underlag (utan golvbrunn) med 
så höga och täta kanter att bräddning förhindras. Urin och gödselvatten från 
upplaget får inte uppsamlas på annat sätt än i tät brunn. 
 
Anläggning för grovfoderensilering får inte sakna betryggande anordning för 
uppsamling av pressvatten. 
 
l) Energianläggningar 
 
Anläggning för utvinning av värme ur ytvatten får inte utföras utan särskilt tillstånd 
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller anmälningsplikt till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för utvinning av värme ur mark eller grundvatten. 
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2 Allmänt gällande bestämmelser inom inre och yttre skyddsområde 
 
a) Vattenskydd 
 
Inom ett avstånd av 100 meter från Näsölen får förvaring, hantering och spridning 
av i punkt 1c) och le) uppräknade ämnen ej ske utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
Kemisk behandling av sjön, t ex för främjande av fiske, förhindrande av 
igenväxning eller för motverkande av försurning, får endast ske efter anmälan till 
och godkännande av vattentäktens huvudman. 
 
b) Hantering av brandfarliga vätskor 
 
Hantering av mer än 250 I brandfarliga vätskor får ej ske utan att anmälan 
dessförinnan gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med hantering avses här i 
enlighet med lag - SFS 1988:868 - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, 
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
 
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller 
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan hindras tränga ned 
i marken. 
 
På hanteringen tillämpas skyddsföreskrifter enligt statens naturvårdsverks 
kungörelse härom - SNES 1990:5 MS:25 (föreskrifter om skydd mot vatten-
förorening vid hantering av brandfarliga vätskor). 
 
Om spill eller läckage uppstår skall räddningstjänsten (tel 90 000) och miljö- och 
hälsoskyddskontoret ofördröjligen underrättas. 
 
c) Skyddsanordningar 
 
Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på ett sätt som kan godtas av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
d) Allmänna bestämmelser 
 
Det åligger ägare eller nyttjare inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser 
som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan 
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meddelade föreskrifter. 
 
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade 
föreskrifter stadgas i vattenlagen. 

 
e) Utmärkande av skyddsområde m m 
 
På väl synlig plats invid större vägar som leder in i skyddsområdet samt vägar in i 
inre skyddsområde uppsätts genom huvudmannens försorg skylt med texten: 
 
“Skyddat vatten - ytvattentäkt 
Vid risk för vattenförorening, kontakta Räddningstjänsten tel 90 000.” Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
 
Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då den enligt påtecknad 
uppgift utkom från trycket. 
 
 
 
BENGT K.Å. JOHANSSON 
 
 

Katja Almqvist 
 
 





 


