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Kungörelse 
om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; 
 
utfärdad den 17 november 1995. 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen att skyddsområdet 
för Bollebygds grundvattentäkt, Backa i Bollebygds kommun skall ha den utformning 
som framgår av bifogade karta. Vidare beslutas att följande föreskrifter skall gälla 
inom skyddsområdet. 
 
Överträdelse av skyddsföreskrift medför straffansvar enligt 21 kap vattenlagen, om 
inte straffbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang. 
 

§ 1 
 
Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre och yttre skyddszon. 
 

§ 2 
 
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara 
inhägnat. 
 

§ 3 
 
Inom skyddsområdet skall följande gälla: 
 
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för 

grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, 
impregneringsmedel, lösningsmedel etc. 

 
Inre skyddszon: Får i princip ej förekomma annat än för fastigheters oljeförsörjning. 
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller 
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner 
i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska 
produkter (1985:426) och lagen om brandfarliga och 



explosiva varor (1988:868) och respektive förordningar samt Naturvårdsverkets 
föreskrifter om brandfarliga vätskor. 
 
Undantag kan medges av byggnads- och miljönämnden. Nämnden lämnar då 
anvisningar om vilken mängd som får hanteras, lagras och användas för respektive 
ämne samt föreskriver om skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas. 
 
Yttre skyddszon: Får ej förekomma utan medgivande av byggnads- och miljö-
nämnden. Nämnden lämnar då anvisningar om vilken mängd som får hanteras, lagras 
och användas för respektive ämne samt föreskriver om skyddsåtgärder som i 
förekommande fall måste vidtas. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller 
enligt lagen om kemiska produkter och lagen om brandfarliga och explosiva varor och 
respektive förordningar samt Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor. I 
övrigt gäller samma bestämmelser som for inre skyddszon. 
 
b) Jordbruk och boskapsskötsel 
 
Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen 
(stallgödsel, handelsgödsel eller organiska gödselmedel) och bekämpningsmedel får ej 
förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från 
byggnads- och miljönämnden. 
 
c) Skogsbruk 
 
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och 
lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga 
verksamheter kan byggnads- och miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. 
 
d) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering 

av hushållsavfall 
 
Inre skyddszon. Infiltrationsanläggning och markbädd för hushållsspillvatten och 
kommunalt dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras 
regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av 
hushållsavfall får ej förekomma. Snömassor från trafikerade ytor får ej deponeras, 
massor från snöröjning inom skyddsområdet undantagna. 
 
Yttre skyddszon Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan 
medgivande från byggnads- och miljönämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras 
regelbundet. Otäta ledningar skall läggas om eller renoveras. Deponering av 
hushållsavfall får ej förekomma. 



e) Industriell verksamhet 
 
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell 
verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna 
enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna 
enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av miljöfarligt avfall 
får ej förekomma. 
 
Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan byggnads- och 
miljönämndens tillstånd i det enskilda fallet. 1 övrigt gäller samma föreskrifter som 
för inre skyddszon. 
 
f) Väghållning 
 
Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej 
förekomma. 
 
Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt och oljegrus eller vägsalt får ej 
förekomma utan tillstånd av byggnads- och miljönämnden. 
 
g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 
 
Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre 
nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är 
möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas med ett skyddande 
vegetationstäcke. 
 
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av 
byggnads- och miljönämnden. Deponering av främmande massor och avfall får ej ske. 
 
Tillstånd behövs inte om det är uppenbart att skaderisk för grundvattentäkten ej 
föreligger. 
 
Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre 
nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse 
att deponering av avfall ej sker i täktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma 
föreskrifter som för inre skyddszon. 
 
h) Energianläggningar 
 
Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvatten-
värme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. 



Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av byggnads- 
och miljönämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20oC får ej 
anläggas. 
 
i) Skyddsåtgärder 
 
Inre och yttre skyddszon: Beredskapsplan skall finnas. 
 
Vågar skall vara försedda med vägräcke eller annan typ av skydd i en omfattning som 
godtas av byggnads- och miljönämnden 
 
Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 
90000. 
 

§ 4 
 
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade 
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten och byggnads- och miljöförvaltningen. 
 

§ 5 
 
Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade 
föreskrifter efter hörande av berörda kommunala myndigheter. 
 
Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då den enligt påtecknad uppgift 
utkom från trycket. 
 
 
 
 
BENGT K.Å. JOHANSSON 
 
 

Gunnar Urby 
 



 


