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Beslut den 24 februari 1992
(Dnr 2470-22779-91)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen dels att det område som
markerats på till beslutet hörande karta skall utgöra vattenskyddsområde för Kungälvs kommuns
vattentäkt vid Dösebacka och dels följande inskränkningar ifråga om rätten att förfoga över
fastighet inom vattenskyddsområdet och om vad allmänheten har att iaktta inom området. Vattenskyddsområdet är uppdelat i ett skyddsområde och ett brunnsområde.
§1
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Grundvattenbrunnarna skall vara
överbyggda och låsta. Området för infiltrationsdammarna skall vara inhägnat.
§2
För skyddsområdet i övrigt gäller följande:
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter.
Får ej förekomma annat än för bostadsfastigheters 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 hanteringen skall i övrigt iakttas vad
som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5,
MS:25)
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Övrig hantering m m får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella
föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

b)

Jordbruk och boskapsskötsel.
Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte
förekomma. Hantering och lagring av naturgödsel och avloppsslam får ej förekomma utan
medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

c)

Skogsbruk.
Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel
och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d)

Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av
hushållsavfall.
Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas
utan medgivande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avloppsledningar skall vara täta,
inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av
hushållsavfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

e)

Industriell verksamhet.
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.

f)

Väghållning.
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.
Den genomgående vägen öster om infiltrationsdammarna skall vara försedd med vägräcken
och dagvattenavledning enligt i) nedan.
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g)

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten.
Täktverksamhet får bedrivas endast med Länsstyrelsens medgivande enligt naturvårdslagen.

Schaktningsarbeten får endast ske för arbeten erforderliga för vattentäktens underhåll och
utvidgning samt, efter Miljö- och hälsoskyddsnämndens medgivande, för normala
anläggnings- och underhållsarbeten på fastigheter och enskilda ledningar. Fastighetsägaren
skall följa de föreskrifter som kan lämnas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h)

Energianläggningar.
Markvärmean1äggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas.
Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

i)

Transport av farligt gods.
Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som efter medgivande av Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i undantagsfall måste användas för sådan trafik skall vara försedd
med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller
kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr
90000.
Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet
med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, Utmärkning av
vattentäkt vid väg).

§3
Allmänna bestämmelser.
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade
föreskrifter.
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet eller annan som
förorsakar en händelse som kan medföra skada på vattentäkten att omedelbart underrätta
Räddningstjänsten samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan
meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.
Vissa delar av skyddsområdet omfattas sedan tidigare av särskilda
bestämmelser enligt 7 § naturvårdslagen. Detta områdes gränser har
markerats på skyddsområdeskartan. För den del av skyddsområdet som
ingår i Dösebacka naturreservat gäller utöver ovannämnda föreskrifter enligt
vattenlagen också särskilda bestämmelser enligt naturvårdslagen.
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