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SKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTÄKT I BERGA (HOGSTORP) UDDEVALLA KOMMUN
Fastställda av länsstyrelsen den 3 januari 1978
Med stöd av 2 kap 64 och 66 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen skyddsområde
och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Berga (Hogstorp), Uddevalla kommun.
Skyddsföreskrifterna skall ha följande lydelse.
§1
Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på
bifogad karta.
Vattentäktsfastigheten ägs av kommunen.
Området är indelat i inre och yttre skyddszon.
§2
Inom skyddsområdet skall gälla följande:
a)

Beträffande förvaring, hantering, transport av petroleumprodukter och andra
brandfarliga vätskor (varor) ävensom skyddsanordningar för stationär maskin
samt motorfordon m.m. hänvisas, förutom till nedan angivna bestämmelser, till
förordningen om brandfarliga varor och dess tillämpningsbestämmelser.

b)

Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen
såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl.a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske med mindre än att hälsovårdsnämnden efter särskild prövning
lämnat tillstånd härtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma i vilken
mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i
förekommande fall måste vidtagas.

c)

Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar
ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att
vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggning skall
vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning t.ex. vid regntillfällen,
nedtränga i marken. Skyddsanordningen skall utföras enligt av
hälsovårdsnämnden i varje enskilt fall lämnade anvisningar.

d)

Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får ej utan hälsovårdsnämndens tillstånd användas i annan omfattning än som erfordras för normalt nyttjande av
fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
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e)

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan dock
(efter samråd med vattenverkets huvudman) medge tillstånd till avloppsutsläpp
om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet. Avloppsledning med
tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

f)

Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas
eller nedgrävas inom skyddsområde utan skall regelbundet borttransporteras.

g)

Utdikning får ej ske på sådant sätt att grundvatten avtappas.

h)

Täktverksamhet (varmed förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg) samt
större schaktningsarbete inom inre skyddszon får ej utan särskilda skäl medges
till lägre nivå än den som motsvarar ca 3 m över (beräknad/konstaterad) högsta
grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får sådan verksamhet inte medges till
lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenytan. Täktområdet får ej
återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening
eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan
bli följden.
Täktverksamhet samt större schaktningsarbete under ovan nämnda nivåer får ej
äga rum utan länsstyrelsens medgivande i varje särskilt fall.

i)

Vid varje ovan eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall
finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. Vid tankar och cisterner skall
skylten placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats
på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes
på cisternägarens bekostnad.

§3
Det åligger huvudman för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder
in i skyddsområdet eller genom detta, sätta upp skyltar 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 100 51 ELLER 90 000.
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
§4
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse att den som
inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne varom sägs i 2 § till
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hälsovårdsnämnden/brandmyndighet omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad
händelse som kan antas skada grundvattnet.
§5
Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § ovan gäller vad som stadgas i
2 § hälsovårdsstadgan.
§6
Förseelser mot föreskrifter i 2 § bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket
vattenlagen därest asvarsbestämmelser i annan ordning ej finns utfärdade.
Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden har fått del
av beslutet.
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende i vilket länsrådet John Hägglund
beslutat och byrådirektören Herman Karlson varit föredragande har även
länsassessorn Carl-Otto Lindberg, länsarkitekten Frans Scherman samt
överlantmätaren Hans Busck deltagit.
John Hägglund
Herman Karlson

