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2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll -   :

Denna behandling '2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll' har inget tjänsteutlåtande.



3 Tillkommande och utgående ärenden -   :

Denna behandling '3 Tillkommande och utgående ärenden' har inget tjänsteutlåtande.



4 Utdelning av idrottspris samt idrottsstipendium -   :

Denna behandling '4 Utdelning av idrottspris samt idrottsstipendium' har inget tjänsteutlåtande.



4 Utdelning av idrottspris samt idrottsstipendium - 2021-328 Beslut från utskottet för bildning och lärande : Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 9 juni 2021

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-09 
Sida  1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 105/2021 

Idrottspris 2021 (KS2021/0306) 

 
Kungälvs kommun delar ut ett Idrottspris på 10 000 kronor. Priset delas ut för fjärde året i rad. 
Idrottspriset är en hedersutnämning som delas ut för framgångsrika idrottsprestationer eller 
idrottsinsatser. Utskottet för bildning och lärande beslutar på sittande möte om pristagare.  
En nominering har inkommit under förslagstiden med ledamöterna har rätt att utöka sina 
valmöjligheter genom ytterligare nomineringar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
Kungälvs kommuns idrottspris 2021… 

Beslut 

Kungälvs kommuns idrottspris 2021 kan ses som en utmärkelse för lång och trogen 
tjänst inom föreningslivet. Lämpligtvis till någon som brinner för föreningslivet och 
som mer eller mindre haft det som ett kall att helt ideellt, få barn och ungdomar i 
rörelse.  
Om man skulle googla ord som ”eldsjäl, föreningsliv, idrottspris och tack”, så kanske 
följande ord kommer upp: entusiast, drivande, idéspruta, inspiratör, brinnande, 
energiknippe, engagerande, viktig för många, från liten till stor, att se och lyfta andra, 
inkluderande, att kämpa, att se möjligheter, skratt och gråt. Slit och framgång.  
 
Årets Idrottspris går till en person för aldrig sinande engagerande arbete för 
kommunens ungdomar inom gymnastiken och drillflickorna.  
 
Kungälvs kommuns idrottspris 2021 går till Bodil Björklund, ordförande i 
Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna. 

__________ 
 
 

 Expedieras till 
Katarina Vallström 

 

 För kännedom till  

 
 

 
 



4 Utdelning av idrottspris samt idrottsstipendium - 2021-328 Beslut från utskottet för bildning och lärande : Idrottsstipendium 2021 (KS2021_0307)

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-09 
Sida 9 (31) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

§ 106/2021 

Idrottsstipendium 2021 (KS2021/0307) 
 

Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet syftar till 
att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar eller enskilda 
idrottsutövare verksamma i Kungälvs kommun.  
Utskottet för bildning och lärande fattar vid sittande möte beslut om vem som ska tilldelas 
stipendiet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2021… 

Beslut 

Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium för att uppmärksamma och 
premiera unga idrottsutövare eller ungdomsledare.  
Årets stipendiat har framgångsrikt tävlat inom bordtennis och har siktet högt. Årets 
stipendiat har satsar på vidare avancemang i tävlingar i Europa och att kvala in i U23-
landslaget.  
 
Årets stipendiat är ännu bara 17 år men har redan tävlat framgångsrikt internationellt 
och är rankad 2 i U20 i Sverige, totalt rankad 6 i Sverige, 67 i världen och rankad 16 i 
världen i U23.  
 
Anton – världen ligger framför dig!  
 
Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2021, tilldelas Anton Grankvist, spelandes 
pingis i Hålta IK.  

__________ 
 
 
 
 Expedieras till 

Katarina Vallström 
 

 För kännedom till  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Information om kommande utbildningar -   :

Denna behandling '5 Information om kommande utbildningar' har inget tjänsteutlåtande.



6 Information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige

Denna behandling '6 Information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige

' har inget tjänsteutlåtande.



7 Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval - KS2021/1036-3 Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval : Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval.msg

From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Sent:                                  Fri, 9 Jul 2021 13:39:48 +0000
To:                                      Kungälvs kommun
Cc:                                      Oskar Ivarsson
Subject:                             Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval
Attachments:                   201-33041-2021.pdf, 201-33038-2021.pdf
Categories:                       Marcus;AMANDA

Till kommunfullmäktige, 
 
Länsstyrelsen bifogar beslut om ny ersättare för ledamot i Kungälvs kommunfullmäktige efter avgången 
ersättare Fredrik Thomasson (KD). 
Ärendet har Länsstyrelsens dnr 201-33041-2021. 
 
Länsstyrelsen bifogar beslut om ny ledamot i Kungälvs kommunfullmäktige efter avgången ledamot Sven 
Niklasson (SD). 
Ärendet har Länsstyrelsens dnr 201-33038-2021. 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
David 
  
David Forsberg 
Handläggare 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
+46(0)10-224  40 00 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-07-09

201-33041-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
1 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Kungälv
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Tord Nordblom
Avgången ersättare: Fredric Thomasson

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Stig Jarlby

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kungälv

Ledamot Ersättare

Gun-Marie Daun
Anne-Christin Engwall
Fredrik Daun
Ilona Waern

1. Johanna Salekärr
2. Tord Nordblom *
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Kungälvs kommun
Ny ersättare
Kristdemokraterna



7 Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval - KS2021/1036-3 Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval : 201-33038-2021.pdf

BESLUT

Dnr:

1/2

2021-07-09

201-33038-2021

Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
1 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Kungälv
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: John Magnusson
Avgången ledamot: Sven Niklasson

Någon ny ersättare kunde inte utses.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kungälv

Ledamot Ersättare

Victoria Dahlqvist
Morgan Carlsson
John Magnusson *
Niklas Andersson
Robert Kinhult
Bertil Augustsson
Annica Börstell
Göran Södersved

1. Rolf Carlsson
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Kungälvs kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Sverigedemokraterna



8 Information från kommunfullmäktiges beredningar -   :

Denna behandling '8 Information från kommunfullmäktiges beredningar' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

VA 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(5)  

Handläggarens namn 
Maria Hübinette  

2021-04-06 

 
 
 
 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247-33) 

Sammanfattning 

Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  

Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område 
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:  

• stärks skyddet för vattenförekomsten.  
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.  
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.  
 
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 
 

Juridisk bedömning  

Beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde görs med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. Ett 
mark- eller vattenområde får av kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för 
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 
 
Beslut om vattenskyddsföreskrifter fattas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. För ett 
vattenskyddsområde ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten 
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. 
Om det behövs får kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att 
annans mark får tas i anspråk för detta. 
 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 
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Kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett 
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl. 
 
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om 
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2016 – 2021. I detta åtgärdsprogram 
återfinns bland annat kommunernas åtgärd 5, vilken lyder: 
 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande 
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så 
att tillräckligt skydd uppnås, 

c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 
d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, 
e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag. 
 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Bakgrund 

Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  
 
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område 
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas 
• stärks skyddet för vattenförekomsten.  
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.  
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken. 
 
Det skydd som finns idag för Lysegårdens vattentäkt är: Skyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården 14 FS 1992:7, Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohusläns beslut den 17 mars 1992, Dnr 2470-22780-91. 
 
Lysegårdens vattentäkt ligger i Valleråns dalgång, som ligger som en sidodal till Götaälvdalen 
på dess västra sida, ca 10 km norr om Kungälvs tätort.  
Lysegårdens vattentäkt togs i allmän drift 1975 och utnyttjade ursprungligen den naturliga 
grundvattentillgången på platsen. Anläggningen byggdes ut under 1980-talet med infiltration av 
ytvatten för att förstärka den naturliga grundvattentillgången. Som ytvattentäkt utnyttjas 
Kvarndammen i Lysegårdsbäcken med Drypesjön cirka 3 km norr ut som huvudmagasin. 
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Innan vattnet når Kvarndammen så passerar det även genom Duvesjön. Kvarndammen och 
infiltrationsdammen ägs av privata aktörer, som därmed ansvarar för skötsel och drift av detta 
första steg i produktionen. 
 
Föreliggande förslag till nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter har i ett tidigt 
skede kommunicerats med länsstyrelsen. Under hösten 2020 genomfördes också en 
informationsinsats då förslaget till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter skickades 
ut till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Efter detta utskick har både området 
och föreskrifterna reviderats något utifrån inkomna synpunkter. 

 
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid 
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut 
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet. 

Verksamhetens bedömning 

Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker 
kopplade till markanvändning. 
 
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om 
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2016 – 2021. I detta åtgärdsprogram 
återfinns bland annat kommunernas åtgärd 5 som påtalar att kommunerna ska säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Vidare står det i 
åtgärdspunkten bland annat att kommunerna särskilt behöver: 

 anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande 
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så 
att tillräckligt skydd uppnås… 

 
Lysegårdens vattentäkts funktion med infiltration av ytvatten gör att det finns behov av ett 
större vattenskyddsområde än det befintliga från 1992. Det nya skyddsområdet behöver 
omfatta både grundvatten och ytvatten. De nuvarande skyddsföreskrifterna är beslutade innan 
miljöbalken kom och dessa föreskrifter är nu föråldrade och behöver uppdateras enligt 
nuvarande miljölagstiftning. 
 
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid 
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut 
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ 
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig 
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling. 
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Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är 
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
I Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 2016-
04-27 med giltighetstid till och med 2023-12-31) påtalas behovet av skydd av de vattentäkter 
som används för kommunal vattenförsörjning. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en tryggad vattenförsörjning är till 
nytta för alla samhällsgrupper. 

Ekonomisk bedömning 

De direkta kostnader Kungälvs kommun kommer att få i samband med beslutet om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt rör sig i första hand om 
nya skyltar för uppskyltning av vattenskyddsområde, till exempel vid vägar. 
 
Fastighetsägare har enligt MB 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om föreskrifter 
för vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning 
inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Det samma gäller innehavare av särskild 
rätt till fastighet (31 kap. 3 §). 
Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd vägrats 
eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras (31 kap. 5 §). 
 
Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om 
vattenskyddsområdet. 
 
Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet med 
att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet. Bakgrunden till 
at processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 § andra stycket som 
anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i vars intresse beslutet 
fattas också betala ersättning. 
 
I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så 
kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31 
kap. 13 §). Ärendet handläggs då som stämningsmål.  
 
Verksamheten har låtit utreda hur situationen kan tänkas bli beträffande ersättningsfrågan vid 
inrättande av föreliggande förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
(Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 2021). Generellt kan sägas att det utvidgade 
området redan idag omfattas av flera andra skyddsformer och skyddsföreskrifter som redan 
idag inskränker markanvändningen i olika avseenden och vittnar om ett överlag skyddsvärt 
område där det kan argumenteras för att miljöbalken hänsynsregler redan medför högre grad 
av aktsamhet. I nuläget synes det vara en begränsad mängd fastighetsägare som anser sig vara 
så pass berörda att de tar upp frågan om ersättning. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det 
kunna bli begränsad. 
Varje ersättningsanspråk som eventuellt uppkommer behöver hanteras separat, då 
bedömningen av ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får på 
fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den pågående 
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markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en inskränkning i 
markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras i pengar. 
 
Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning. 

Förslag till beslut 

1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
 
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 
 

 
 
Sten-Ove Dahllöf  Hans Liljered   
Enhetschef VA-Teknik  Enhetschef VA-Drift 
 
 
Martin Hollertz  Anders Holm 
Verksamhetschef Teknik  Sektorchef Samhälle och Utveckling 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
sten-ove.dahllof@kungalv.se 
miljoenheten@kungalv.se 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Sammanträdesdatum  2021-04-28 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 135/2021 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 

 
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt.  
 
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:  
• stärks skyddet för vattenförekomsten.  
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.  
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.  
 
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt 
Bilaga 
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314 
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316 
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15 
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv  
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1 Inledning 

På uppdrag av Kungälvs kommun har Sweco upprättat tekniskt underlag med förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt. 

1.1 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde 

Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 

tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 

grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag. 

Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull 

för den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 

länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 

tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör 

att det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa 

skyddet inför framtiden. 

Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens vattentäkt i 

ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör 

det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i 

framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område förklaras 

som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas1: 

• stärks skyddet för vattenförekomsten. 

• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 

• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken. 

1.2 Underlagsmaterial 

Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material, delvis 

tillhandahållet av Kungälvs kommun. Underlagsmaterialet har främst utgjorts av: 

A. Geologiska kartan, skala 1:25 000 (www.sgu.se – kartgenerator) 

B. Hydrogeologiska kartan (www.sgu.se – kartgenerator) 

C. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.  

D. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde 2005:10 

E. ÖP 2010, Översiktsplan för Kungälvs kommun. 

F. Kungälvs vattenförsörjningsplan 2016. Dnr: KS 2013/1902-21 

G. Dom, VA13/70, Vänersborgs tingsrätt, 1984-09-11. 

 
1 Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5 
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H. Principförslag till utnyttjande av vattentäkten, LYSEGÅRDEN, Kungälvs kommun, 

VIAK AB, Nr: 34.1632, 1973-05-22 

I. Besiktning av och diskussion om Kungälvs kommuns vattenförsörjning den 7-8 juni 

2004. Wahren Konsulter 2004-06-16 

J. Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Göta älv. www.gavso.se 

K. Egenkontroll med driftinstruktioner Lysegårdens VV, Anläggningsbeskrivning – 

Beskrivning av Lysegårdens VV, EK-4.1, 2014-01-01 

L. Egenkontroll med driftinstruktioner Lysegårdens VV, Anläggningsbeskrivning – 

Driftinstruktioner, EK-4.2, 2014-01-01 

M. Lysegårdens vattentäkt – Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 

1312025000 

N. Lysegårdens grus- och bergtäkt, Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och 

teknisk beskrivning till underlag för prövning av verksamheten på fastigheterna 

Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs kommun, Geologkonsult, april 2014  

O. Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs kommun. Redovisning av preliminära resultat av 

refraktionsseismiska mätningar utförda i oktober 2012. Norconsult, 2012-10-26 

P. Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs kommun. Redovisning av provborrningar utförda i 

januari 2013. Norconsult, 2013-02-27 

Q. Fördjupad miljöundersökning vid f.d. pumpö. Stenhållt 1:17, 2014-02-12, Miljökontroll 

2014-02-19 

R. Undersökning av jordlagerföljd Lysegården Sand och Trä AB, Kungälv kommun, 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. Tellstedt i Göteborg AB. Uppdrags nr: 

114-024. 2014-02-19 
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1.3 Syfte och användning av denna tekniska beskrivning 

Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och 

föreskrifter. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt 

underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna. 

Skälen är bland andra. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination 

av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här, samt att 

detaljeringsgraden enligt de allmänna råden är avpassad för att avgränsa 

vattenskyddsområdet till, och inte inom, fastighetsskala. 

1.4 Orienteringskarta 

 

Figur 1: Orienteringskarta med läge för Lysegården. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 
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2 Lysegårdens vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Lysegården är en grundvattentäkt med konstgjord infiltration av ytvatten. Ytvattnet tas 

från Kvarndammen och pumpas sedan till en infiltrationsdamm. 

 

Figur 2. Infiltrationsdammen vid Lysegården. 

Vattnet tas ur två brunnar, anlagda 1974 respektive 1980. Grundvattnet som tas ut består 

till största delen av infiltrerat vatten men även från det naturliga grundvattenmagasinet.  

2.2 Försörjningsområde 

Lysegårdens vattentäkt försörjer Kungälvs kommun med dricksvatten tillsammans med 

Göta älv som ytvattentäkt, Dösebacka vattentäkt (Göta älv) och Marstrands vattentäkt på 

Koön.  

2.3 Vattenförbrukning  

Lysegården vattenverk producerar ca 800 000 m3/år2 och det tillståndsgivna årliga uttaget 

är 1 300 000 m3. Uttaget måste dock regleras vid tillfällen då Valleråns nivåer som 

regleras i vattendomen måste bibehållas.  

 
2 Kungälv kommun, EK-4.2, 2014 
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2.4 Reservvattentäkt 

Reservvattenförsörjning för Lysegården saknas. Arbete med Kungälvs framtida 

reservvattenförsörjning pågår.  

2.5 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och 

framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet 

och kvalitet samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för 

att ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Lysegårdens vattentäkt 

ett mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde räknas 

allmänna vattentäkter där reservalternativ saknas. 

Enligt Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan utgör grundvattenförekomsten 

Lysegården en viktig resurs i regionen. Vattenresursen är även bedömd att vara av 

mellankommunal betydelse, baserat på konstgjord infiltration. 

I Kungälvs vattenförsörjningsplan3 påtalas också värdet av de befintliga vattentäkterna 

och deras betydelse både idag och i framtiden.  

2.6 VISS 

I VISS benämns aktuellt grundvattenmagasin i jordlager Diseröd norra. Förekomsten har 

god kemisk och kvantitativ status4. Uttagsmöjligheterna i vattenförekomsten är goda, som 

mest 5-25 l/s.  

2.7 Ägandeförhållanden 

Vattenverket och uttagsbrunnarna ligger på fastigheten Lysegården 1:3. Råvattenintaget 

(Kvarndammen) och infiltrationsanläggning ligger på fastigheten Lysegården 1:1., 

Diseröd. Fastigheterna ägs av privatpersoner.  

2.8 Vattendom 

Den senaste vattendomen är från 1989, Mål nr DVA 22-85, och inkluderar ett antal villkor 

på grund av tidigare sättningar till följd av uttaget. Vattendomen medger ett 

grundvattenuttag på 40 l/s. Tillfälligtvis får 60 l/s tas ut men högst 45 l/s under tre på 

varandra följande månader. Uttaget ur Kvarndammen får inte medföra en vattenföring på 

under 15 l/s i Vallerån.  

Grundvattennivåerna kontrolleras minst två gånger per vecka då lägsta nivåer för 

grundvattnet finns villkorat i domen.    

 
3 Kungälvs kommun, 2016 
4 Länsstyrelsen, Vatteninformation Sverige, 2019-10-18 
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3 Hydrogeologisk beskrivning 

3.1 Områdesbeskrivning och markanvändning 

Valleråns dalgång är en sidodal på Götaälvdalens västra sida, ca 10 km norr om Kungälv. 

Valleråns dalgång är naturreservat. Dalgången avgränsas mot Svartedalens 

skogsområde i norr av en hög bergsbrant. Bergsbranten är en synlig del av den större 

förkastningsbrant som sträcker sig från Kareby i väster och upp över Skepplanda i öster.   

Markanvändningen i området domineras av Lysegårdens golfbana och av en före detta 

materialtäkt (berg och grus). Mot öster och Göta älvs dalgång dominerar åkerlandskap. 

Ytvattendelen utgörs av Drypesjöns avrinningsområde och består huvudsakligen av 

skogsmark och våtmark samt ett antal mindre sjöar och vattendrag. Kring Duvesjön finns 

samlad bebyggelse. 

3.2 Geologi 

Följande stycke är hämtat från underlagsrapport: M. Lysegårdens vattentäkt – 

Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 1312025000 

Berggrunden i området vid Vallerån genomkorsas av ett flertal sprickzoner varav den helt 

dominerande är den ost-västliga förkastningen som är dalens ursprung och som går att 

följa från Kareby i väster och förbi Skepplanda i öster. Spricksystem i NO-SV riktning och 

NNV-SSO riktning finns också. Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av gnejsiga 

och ställvis skiffriga sura intrusivbergarter (till exempel granit) som ställvis är porfyriska 

eller ögonförande.  

Den förkastningsbrant som utgör grunden för dalgången är påtagligt djup och flera 

borrningar med registrerade jorddjup på 50-60 meter är utförda5. Berget går dock även i 

dagen på ett par ställen centralt i dalgången vilket visar att den djupa delen av 

förkastningen inte är lika bred som dalgången, utan uppskattningsvis i storleksordningen 

200 meter i dalens västra delar mellan Lysegården och Bräcke. Möjligen kan två 

parallella förkastningar utgöra dalens bas men detta är inte belagt genom borrningar eller 

andra undersökningar. I dalgångens djupare delar längs norra sidan finns sand och 

grusavlagringar avsatta i förkastningszonen med en mäktighet om minst 30 meter, och 

som överlagras av 25-30 meter finkorniga sediment i form av silt och lera. I höjd med 

Bräcke finns en större randbildning som topografiskt utgör dalens inre begränsning. Även 

här var jorddjupen ställvis betydande och ställvis större än 70 meter. I randbildningen har 

dock sedan lång tid grustäktsverksamhet bedrivits och idag största kända mäktighet är 

cirka 50 meter.  

Mot Göta älv är dalgången bred för mot väster smalna av i höjd med Lid i norr och 

Lindebacken i söder. 

I dalens södra del i området vid Lindebacken och Lysegården finns ett högre bergparti 

och i anslutning till detta återfinns morän i markytan. 

 
5 Sweco, 2015 
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Figur 3: Jordartsfördelning vid Lysegården. ©SGU 2015 

 

Faktaruta: Geologiska termer 

Berggrunden i Sverige utgörs av olika bergarter vilka har olika bildningssätt och därför olika uppbyggnad.  

Granitoida bergarter har bildats genom att magmor har stelnat på stort djup i jordskorpan. Dessa bergarter 

har från början varit medelkorniga eller grovkorniga och haft en massformig struktur. Både kornstorlek och 

struktur har modifierats vid senare deformationer. Beroende på mineralsammansättning kan dessa vara 

sura till intermediära.  

Förgnejsade bergarter har bildats genom omvandling av granitoida eller sedimentära bergarter under högt 

tryck och hög temperatur.  

Isälvssediment har transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från inlandsisen. Isälvssediment 

utgörs av grovt material som grus och sand. Materialsammansättningen kan variera.  

Lera är en finkornig jordart med så små partiklar att man inte kan känna de enskilda kornen eller urskilja 

dem med blotta ögat. Lera har en mycket stor förmåga att behålla vatten varför vattenströmning genom lera 

sker mycket långsamt. Glacial lera är avsatt i ishavet i samband med inlandsisens avsmältning och 

postglacial lera är avsatt i havet långt efter det att isen har lämnat området. 

Sand är en jordart som utgörs av material som är större än silt, men mindre än grus. Man kan både känna 

och se de enskilda kornen. Sand släpper lätt igenom vatten.  

Morän är en osorterad jordart som avsatts av inlandsisen. Den består av en blandning av alla kornstorlekar 

från små lerpartiklar till stora block. Moränen täcker 3/4 av Sveriges yta är den vanligaste jordarten i 

Sverige.  

SE12-06 
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3.3 Hydrogeologi 

Följande stycke är hämtat från underlagsrapport: M. Lysegårdens vattentäkt – 

Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 1312025000 

Valleråns dalgång är i huvudsak fylld med mäktiga lager lersediment som i princip sluter 

an mot omgivande bergssidor och höjder. Dalgången bedöms ha en markerad djupränna 

i anslutning till förkastningsbranten i norr. I djuprännan under dalgångens ytliga lerlager 

finns starkt vattenförande sand och gruslager avsatta. Utbredningen utanför 

förkastningens norra och djupare delar är inte helt känd, men åtminstone ställvis finns 

isälvsmaterial avsatt ända ut mot omgivande berg och moränområden. 

De finkorniga och relativt täta jordlagren som överlagrar de vattenförande sand- och 

grundavlagringarna i kombination med omgivande höjdområden där infiltration sker 

medför att grundvattennivån i dalgången under ostörda förhållanden är artesisk. När 

Lysegårdens vattentäkt anlades i slutet av 1960-talet så sänktes dock grundvattennivån i 

större delen av dalgången kraftigt, med sinande brunnar och sättningar som följd. I början 

av 1980-talet anlades en infiltration vid vattentäkten genom att ca 2-3 meter (uppgifter om 

ca 5 m finns) lera grävdes bort i anslutning till bergssidan och ersattes med sand från den 

närbelägna grustäkten. Sedan infiltrationen påbörjades med storleksordningen samma 

vattenmängd som tas ut ur vattentäkten så balanserar infiltrationen i stort sett 

grundvattenuttaget och grundvattenytan i dalgången hålls uppe i närheten av de nivåer 

som gällde före vattentäktens etablering. På grund av de goda hydrauliska egenskaperna 

i marken blir avsänkningstratten runt vattentäkten mycket flack och påverkansområdet 

från vattentäkten mycket stort.  

Grundvattentransporten till vattentäkten sker i huvudsak i dalens längdriktning från väster 

mot öster, dels på grund av grundvattnets naturliga strömningsmönster, men givetvis 

också på grund av pågående infiltration vid vattentäkten. Hur långt västerut 

tillrinningsområdet sträcker sig är i dagsläget inte helt klarlagt eftersom det i området 

nordväst om Bräcke saknas borrningar ner till de djupare delarna av förkastningen som 

kan förväntas finnas även där. Det har inte heller påträffats uppgifter om andra former av 

undersökningar i det området som visar utbredningen av de vattenförande lagren i 

anslutning till området norr om Bräcke. Ytvattenavrinningen och troligen den ytliga 

grundvattenavrinningen väster om vägen Bräcke-Slätten sker dock mot Romesjön 

västerut. I den mäktiga randbildningen som tidigare var grustäkt förekommer flera olika 

grundvattennivåer på grund av att det finns täta skikt inlagrade i marken. Kunskapen om 

grundvattenförhållandena som helhet i randbildningen är starkt begränsad eftersom 

hydrogeologiska undersökningar inte utförts.  

En inte obetydlig del av tillrinningen bedöms också ske från omgivande dalsidor mot 

centrala delar av dalen av nederbörd som infiltreras utmed bergskanterna, samt från 

östra delen av Valleråns dalgång av grundvatten som nybildats där. Även i östra delen av 

dalen är antalet observationspunkter ner till djupare delen av akviferen starkt begränsat 

beroende på de stora jorddjupen.  
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Vid provpumpningar 1981 observerades att grundvattennivåerna i dalgången öster om 

vattentäkten indikerade att tillströmning till vattentäkten skedde ända från området vid 

Västra Valler knappt 2 km från vattentäkten. Uppgifter talar för att även tidigare artesiska 

rör vid Broan drygt 2 km öster om vattentäkten slutat att rinna i samband med att 

vattentäkten anlades. Hur strömningsförhållandena ser ut idag är inte känt i detalj men 

sannolikt balanserar infiltrationen uttaget relativt väl så att tillrinningen från öster är 

avsevärt mindre idag än 1981. Generellt är kunskapen om påverkansområdet österut i de 

djupare delarna av förkastningszonen okända eftersom borrningar och grundvattenrör 

saknas.  

3.4 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet. Områden där täktverksamhet bedrivs eller tidigare 

bedrivits är sårbara eftersom delar av jordlagren över grundvattenytan har grävts bort och 

avståndet till grundvattenytan därmed är litet. 

Hela området vid Lysegården täcks av genomsläppliga material och betecknas därför 

som sårbart eftersom grundvattenmagasinet är öppet och skyddande lager saknas. Inom 

det före detta grustäktsområdet är sårbarheten för grundvattenförorening ännu större, då 

inte ens ytliga skydd i form av växlighet finns.  

3.5 Vattenkvalitet 

Sedan 1999 har manganhalterna i utgående vatten visat en tydligt uppåtgående trend, 

från 0,02 till 0,07 mg/l. Försök har därför genomförts med recirkulering av vattnet i 

lågreservoarer genom manganfilter. Försöken har varit lyckade och installation av 

vattenreningsåtgärder har genomförts. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, till exempel för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och 

vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett 

samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra 

vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten 

kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom 

de restriktioner som läggs på verksamheterna. 

4.1 Aktuella planbestämmelser 

4.1.1 Översiktsplan Kungälvs kommun 

Kungälvs kommuns gällande översiktsplan, utgörs av Översiktsplan 2010 tillsammans 

med konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt mark och vattenanvändningskarta 

och antogs av kommunfullmäktige 2012-01-19. 

Översiktsplanen återspeglar bland annat. kommunens visioner för framtida va-arbete, och 

nämner att en tydlig och långsiktig plan behövs för kommunen tillsammans med 

uppföljning av vatten- och avloppslösningar6.  

4.1.2 Detaljplaner 

Området norr om vattentäkten, Lysegården Slätten 1:3 m fl. – Romelanda, är 

detaljplanelagt för utökad bostadsbebyggelse. Detaljplanen för området som ligger vid 

Duvesjön vann laga kraft 2004. 

4.1.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser  

Inom Kungälvs kommun gäller Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön som antogs 2019-11-07. Föreskrifterna behandlar enskilda avloppsanläggningar, 

djurhållning, gödselspridning, värmepumpar med mera.7 

4.1.4 Naturvärden 

Lysegårdens vattentäkt och infiltrationsdamm ligger precis utanför gränsen till 

Lysegårdens naturreservat. Reservatet har en area av ungefär 29 hektar och sträcker sig 

mellan Varpedalen och Örnekulans sydsluttning längs Valleråns dalgång. Här finns 

värdefulla vattenmiljöer och varierad skog. Föreskrifter finns för vad allmänheten får göra 

i reservatet8. Västkuststiftelsen är naturvårdsförvaltare och området ingår i Natura 2000-

området: Lysegården och Lysegården (östra). 

 

 
6 ÖP, 2010 
7 Kungälvs kommun, 2015 
8 Länsstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/lanets-naturreservat/kungalv/lysegarden/Pages/index.aspx  
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5 Inventering av riskkällor i anslutning till Lysegårdens vattentäkt  

5.1 Genomförande 

En översiktlig riskinventering har genomförts inom tillrinningsområdet för Lysegårdens 

vattentäkt. Riskkällor inom tillrinningsområdet för Lysegårdens vattentäkt beskrivs nedan.  

5.2 Riskkällor 

Riskobjekt är platsbundna verksamheter och företeelser som kan påverka yt- och 

grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller 

företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor: 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse 

o Försämring av råvatten 

o Övriga riskkällor 

De olika riskobjekten beskrivs nedan.  

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar 

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare 

spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för 

bland annat. häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema 

nederbördtillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från 

perioder med höga regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar. 

o Ökad olycksfrekvens, till exempel. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i vattendrag 
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5.2.2 Sabotage, kris och krig 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat. åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt 

skydd. Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna 

rapport. En särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta bör 

inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

5.2.3 Vägar och transporter 

Mindre vägar finns i vattentäktens närområde, vägar som leder till vattenverket och 

vattentäkten. Trafikmängden på dessa vägar bedöms vara liten.  

Väg 634 är den största vägen inom bedömt tillrinningsområde. Den har en 

fordonsbelastning på cirka 1200 fordon/dygn. Av dessa är ca 80 stycken tunga fordon på 

sträckan söder om vattentäkten.  

Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är: 

o Olyckor 

o Vägdagvatten 

o Vägsalt 

Olyckor 

Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs 

av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst 

olyckor med farligt godstransporter som bedöms utgöra en risk för förorening av 

grundvattnet, men även olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar 

kan innehålla en stor volym bränsle som kan läcka ut i händelse av en olycka.  

Sannolikheten för att en olycka ska inträffa på grusvägarna i anslutning till 

grundvattentäkten och infiltrationsdammen är mycket liten.  

Väg 634 är en större väg med tunga transporter. Om en olycka sker på väg 634 är risken 

stor att Lysegårdens vattentäkt påverkas då en förorening lätt kan ta sig ner till 

grundvattnet.  

Ett flertal vägar finns i anslutning till bebyggelsen vid Duvesjön, men då vägarna är små 

och i direkt anslutning till husen, med låga hastigheter som följd, bedöms sannolikheten 

för en olycka som riskerar att skada vattentäkten som liten.  

Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta höga 

halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten 

och PAH (polycykliska kolväten). Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck 

och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som 

sprids vidare via ytavrinning. 
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Vägarna vid brunnarna och täkten anses inte utgöra någon risk på grund av storlek och 

att de är grusvägar. Det finns en risk av vägdagvatten från väg 634 tar sig ner i 

magasinet.  

Ett flertal vägar finns i anslutning till bebyggelsen vid Duvesjön, det finns en risk att 

vägdagvatten från dessa tar sig ner i Duvesjön och förorenar infiltrationsvattnet.    

Vägsalt 

Klorid och natrium från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt. 

Vanligtvis sprids något kg salt/m2 och år på vägar. Klorid rör sig lätt i marken med 

grundvattenflödet.  

Det finns en risk för att salt från väg 634 och från vägarna, i anslutning till bebyggelsen 

vid Duvesjön, tar sig ner i magasinet.  

5.2.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Skogsbruket innebär en risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels 

genom markskador och läckage från de arbetsfordon och mobila tankar som används i 

verksamheten. 

Skogsbruk förekommer inom tillrinningsområdet. Även småskaligt jordbruk förekommer 

men inte i vattentäktens direkta närhet. 

De risker som kan förknippas med jord- och skogsbruk är främst:  

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Bränsletankar 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering av 

bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står endast för en liten del av 

samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst plantor som behandlas med 

bekämpningsmedel som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för läckage av näringsämnen.  

Bränsletankar 

Lagringstankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet innebär en 

risk för att petroleumprodukter genom spill och läckage kan förorena grundvattnet. 
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5.2.5 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas finns potentiella risker för vattenförorening. Risker 

är dels förknippade med boende, dels med olika typer av verksamheter. All hantering av 

hälso- och miljöfarliga ämnen som kan leda till spill och olyckor där mark och vatten 

förorenas utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga 

ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten. Samlad 

bebyggelse finns främst kring Duvesjön. 

De risker som kan förknippas med bebyggelse är: 

o Oljecisterner 

o Hemkemikalier 

o Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel 

o Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

o Avloppsanläggningar 

o Energianläggningar 

o Upplag av avfall 

o Anläggningsarbeten 

Oljecisterner 

I samband med uppvärmning av många bostäder hanteras stora mängder olja. Ett 

väsentligt riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning.  

Hemkemikalier 

Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart 

då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av 

bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en 

del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken.  

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt 

fordonstvätt med avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och uppställning av 

fordon kan innebära risk för läckage av petroleum. Fordonstvätt på medför att utsläpp av 

tungmetaller, olja och rengöringskemikalier tillförs dagvattnet och grundvattnet.  

Avloppsanläggningar 

En viss del av bebyggelsen norr om vattentäkten har gemensamt avlopp, men små 

enskilda anläggningar förekommer. Avloppsanläggningar med bristfällig funktion kan 

innebära en risk för grundvattenförorening. 

Energianläggningar 
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Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med 

anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst borrning samt borrhålet i 

sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg skapas mellan 

markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av köldbärarvätska bedöms 

vara små eftersom denna är biologiskt nedbrytbar. 

Upplag av avfall 

Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är 

allmänt förekommande inom bebyggda områden. 

Anläggningsarbeten 

Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning med mera. Risker 

förknippade med anläggningsarbeten är spill och läckage av petroleumprodukter samt 

förändring av transportvägar för grundvatten. 

Släckvatten 

Släckvatten är det vatten som rinner av vid släckningsarbeten vid förekomst av brand. 

Vattnet kan innehålla föroreningar beroende på vad som har brunnit. Riskerna med 

släckvatten hanteras genom beredskapsplanering i samarbete med Räddningstjänsten.  

5.2.6 Övriga riskkällor 

Läge för nedanstående riskobjekt redovisas på karta i figur 4. Numreringen hänvisar till 

kartan. 

1. Jordframställning / Mottagning av park- och trädgårdsavfall, Sand och Trä AB 

Väster om vattentäkten, längs med väg 634, finns företaget Sand och Trä ABs som 

bedriver grus- och bergtäktsverksamhet, samt jordframställning.  

Företaget har tidigare haft tillstånd att framställa 20 000 ton anläggningsjord per år och 

1 200 ton park- och trädgårdsavfall. Företaget har även tidigare bedrivit grus- och 

bergtäkt på fastigheten, 

Riskerna med detta är dels att det skyddande jordtäcket försvinner, men även att 

massorna/avfallet kan vara förorenade. Företaget har sedimenteringsbassänger för 

verksamheten, men det finns fortfarande en risk att föroreningar lakas ur och tar sig till 

grundvattenmagasinet.  

2. Före detta pumpö Stenhålt 1:17 

Vid kontoret för Sand och Trä AB har identifierats föroreningar i marken med halter som 

överstiger Naturvårdsverkets halter för mindre känslig mark (MKM). En fördjupad 

markundersökning gjordes 20149 som konstaterade att föroreningarna består av 

diesel/petroleumprodukter från tidigare läckande mätarskåp för dieselpumpar. Spillet 

upptäcktes 2010 av Räddningstjänsten. I rapporten från 2014 påstås föroreningen vara 

 
9 Miljökontroll, 2014. 
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begränsad med relativt höga halter som berör 5-10 m3 på 2-3 meters djup. Inga åtgärder 

föreslogs för sanering då marken nu är hårdgjord och verksamhet förekommer på 

platsen.  

3. Lysegårdens Golfbana  

I direkt anslutning till vattentäkten ligger Lysegårdens Golfklubb med tillhörande golfbana. 

I skötsel av golfbanan används både växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, se mer 

preciserade risker angående detta ovan i kap 5.2.4. På den del av golfbanan som är 

belägen inom det befintliga vattenskyddsområdet används endast biologiska 

bekämpningsmedel.  

4. Stall 

På fastigheten finns ett stall med ett större antal hästar. Risker med verksamheten från 

vattentäktsperspektiv är främst hantering av gödsel, och avrinningen med näringsämnen 

och patogener, som på sikt kan ta sig ner i magasinet och förorena grundvattnet.  

 

Figur 4: Riskobjekt i anslutning till Lysegårdens vattentäkt. Numreringen hänvisar till text ovan. © 

Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.  
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6 Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Lysegårdens vattentäkt 

6.1 Skyddsbehov 

Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddsbehovet. 

Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet. 

Lysegårdens vattentäkt har ett högt skyddsbehov som kommunal vattentäkt för Kungälv 

kommun. 

6.2 Riskanalys 

En riskanalys har genomförts för Lysegården vattentäkt (se Bilaga 3). I riskanalysen 

identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 

bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar10. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i handbok om vattenskyddsområden11 om att risker kan 

beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ av metod 

förespråkas även av Världshälsoorganisationen12 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

6.2.1 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. Sannolikhets-

klassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en kombination av ett 

antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar inte enbart 

sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer enligt kriterier 

beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets befintliga nivåer för 

 
10 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco. 
11 Naturvårdsverket/Havs- och vattenmyndigheten, Handbok 2010:5 
12 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och 

sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 

åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. 

S4: Mycket stor sannolikhet Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

6.2.2 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt13: 

• Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

• Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvalitén. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

6.2.3 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

 
13 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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den inte utgör någon risk, det vill säga den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4         

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

6.2.4 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i Bilaga 3. Den sammanvägda risknivån inom 

tillrinningsområdet är relativt låg. De största riskerna med avseende på Lysegården 

grundvattentäkt bedöms vara:  

➢ Jordframställning / Mottagning av park- och trädgårdsavfall, mottagning av externa 

massor i före detta grustäkt, efterbehandling av före detta täktområde. 

Uppgifterna om förorenade massor anses vara en stor risk dels för att föroreningar kan ta 

sig ner i magasinet men även lakas ur och genom dagvattnet förorena magasinet och 

täkten. Verksamheten bedrivs i anslutning till området där berg- och grustäkt bedrivits. 

Detta område är mycket sårbart med avseende på förorening av grundvattnet eftersom 

skyddande barriär mot förorening saknas. En stor del av materialet över grundvattenytan 

är bortgrävt, vilket medför att föroreningar på markytan snabbt kan nå grundvattnet. 

Dessutom saknas ett fullgott vegetationsskikt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Det är 

därför viktigt att området skyddas mot olämplig markanvändning. 

Bolaget som tidigare bedrivit materialtäkt har i två separata ärenden rörande fastigheten 

Sandlid 1:1, till Miljöenheten i Kungälvs kommun, inkommit med anmälan om miljöfarlig 

verksamhet som består i att ta emot, sortera, lagra och tvätta totalt 30 000 ton material 

från andra grus och bergtäkter. Miljöenheten har i tjänsteskrivelse (Dnr MOBNM-2019-

2510) gjort bedömning att den anmälda verksamheten tillfälligt kan tillåtas inom ett 

begränsat område. Detta beslut överklagades av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun, 

men länsstyrelsen avslog överklagandena i beslut 2020-10-13. Kommunstyrelsen har nu 

överklagat detta beslut och ärendet ligger nu (mars 2021) hos Mark- och miljödomstolen. 

 

➢ Spridning av bekämpningsmedel på golfbanan 
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Den potentiella risk golfbanan utgör för vattentäkten är eventuellt regelbunden 

användning av bekämpningsmedel och näringsämnen.  

7 Riskreducerande åtgärder 

Olika typer av riskreducerande åtgärder krävs för ett bra vattenskydd. Vilka åtgärder som 

är lämpliga varierar för olika risker och beror på bland annat riskens karaktär och hur 

allvarlig den är för vattentäkten. Exempelvis behöver olycksrisker hanteras på annat sätt 

än risker associerade med tillexempel kemikaliehantering. 

I syfte att uppnå önskad riskminskning för Lysegårdens vattentäkt är vattenskyddsområde 

med tillhörande vattenskyddsföreskrifter bara en del i arbetet. De åtgärdstyper som kan 

bidra till riskminskning, och därmed ett ökat vattenskydd, utöver vattenskyddsföreskrifter 

utgörs främst av följande; 

o Beredskap  

o Detaljerad riskanalys 

o Riktlinjer för planering 

o Tillsyn 

o Fysisk åtgärd 

o Information 

Åtgärderna syftar till att minska påverkan från såväl befintliga risker som framtida 

potentiella risker för vattentäkten. 

I riskinventeringen redovisas potentiella föroreningskällor. En bedömning av dessa har 

gjorts och redovisas i föregående kapitel. För var och en av de riskällor som ingår i 

riskinventeringen ovan har förslag till åtgärd tagits fram:  

 

Riskkälla Typ av riskreducerande åtgärd 

Vägar och transporter  

Olyckor Beredskapsplan, Skyltning, Kontroll av vägstandard 

(fysisk åtgärd)  

Vägdagvatten Skyddsföreskrift, Detaljerad riskanalys, Riktlinjer för 

planering, Dagvattendammar (fysisk åtgärd) Tillsyn 

Vägsalt Information 

Jord- och skogsbruk  

Bekämpningsmedel Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.   

Växtnäringsämnen Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.   

Bränsletankar Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.   

Bebyggelse  
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Riskkälla Typ av riskreducerande åtgärd 

Oljecisterner Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.   

Hemkemikalier  Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn  

Parkering och uppställning av fordon 

samt fordonstvätt 

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn 

Avloppsanläggningar Skyddsföreskrift. Tillsyn.  

Energianläggningar Skyddsföreskrift. Tillsyn. 

Upplag av avfall Skyddsföreskrift. Tillsyn. 

Anläggningsarbeten  Skyddsföreskrift. Beredskapsplan. Tillsyn. 

Övriga  

Jordframställning / Mottagning av 

park- och trädgårdsavfall, 

mottagning, sortering, tvättning av 

grus- och bergmassor 

Skyddsföreskrift, Fysiska åtgärder, Tillsyn.  

F.d. pumpö (Förorenad mark) Kontroll och provtagning, Fysiska åtgärder (Sanering) 

Golfbana Skyddsföreskrift, Information, Tillsyn. 

Stall Skyddsföreskrift, Information, Tillsyn. 

En kort beskrivning av den generella nyttan med respektive åtgärd redovisas i följande 

avsnitt. I fortsatt arbete rekommenderas Kungälvs kommun att fördjupa arbetet med de 

åtgärder som ligger utanför det administrativa arbetet med vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter.  

7.1 Beredskap  

En viktig åtgärd för att minska konsekvensen av en oönskad händelse eller nödsituation 

är att ha en fungerande beredskap att agera för att förhindra eller motverka negativ 

påverkan på vattentäkten. En metod som kan användas i syfte att säkerställa att rätt 

beredskap finns tillgänglig är att upprätta en beredskapsplan. Även övningsmoment som 

”simulerar” en nödsituation bedöms vara en verksam åtgärd för att upprätthålla 

beredskap. 

En beredskapsplan ska bara innehålla information och instruktioner som verkligen 

behövs i en nödsituation. Instruktioner ska vara tydliga och lätta att följa. 

Beredskapsplanen bör lämpligen innehålla följande information14: 

o Ansvarsfördelning 

 
14 Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods – handledning. 
Vägverket, Publikation 2007:127 
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o Larmplan 

o Sårbarhetskarta 

o Åtgärdsplan för respektive skyddszon 

o Hantering av farligt avfall 

o Dokumentation 

7.2 Detaljerad riskanalys 

En detaljerad riskanalys syftar till att ansvarig för enskilda verksamheter identifierar faror 

och analyserar risker och därmed klargör graden av risk för påverkan på vattentäkten. 

En detaljerad riskanalys kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som 

avses. Såväl val av analysmetod som omfattning av analysen bör styras utifrån den 

riskfyllda verksamhetens art och syftet med analysen.  

För verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att skadliga ämnen 

kan nå magasinet och medföra en oacceptabel, i första hand akut, påverkan på 

vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en detaljerad riskanalys 

genomförs som grund för val av lämpliga kompletterande åtgärder.  

7.3 Riktlinjer för planering 

Ett vattenskyddsområde är en planeringsförutsättning, eftersom denna områdeskategori 

tillhör samma skyddade områden som exempelvis nationalpark och naturreservat15. 

Utöver de restriktioner som finns inom vattenskyddsområdet bör själva förekomsten av 

vattenskyddsområdet, liksom förekomst av andra skyddade områden, påverka hur 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Större försiktighet och större hänsyn till 

vattenskyddsbehov bör gälla inom vattenskyddsområdet än utanför, givet att övriga 

förutsättningar är lika.  

Genom att den fysiska planeringen enligt miljöbalken ska värna om mest lämplig mark- 

och vattenanvändning samt undvika olämplig sådan, om verksamheter inte kan 

samsas16, bidrar det både direkt och indirekt till ökat vattenskydd. Indirekt kan den fysiska 

planeringen få stor betydelse för vattenskyddet genom att hänsyn tas till känsliga 

områden, till exempel skredkänslig mark. Annan hänsyn som bör tas i den fysiska 

planeringen är hur extremväder och klimatförändringar, till exempel översvämning 

påverkar risk för förorening av vattentäkten.   

7.4 Tillsyn 

Tillsyn av ett vattenskyddsområde syftar till att kontrollera efterlevnaden av de regler som 

finns i föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Tillsynen och tillhörande förelägganden 

 
15 Miljöbalken 7 kap omfattar nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, 
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, miljöskyddsområde, 
vattenskyddsområde och marinvetenskapligt forskningsområde.  
16 S.k. markpolitisk avvägning med prioritering av vissa intressen. 
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eller anmälan om lagöverträdelse är grundläggande förutsättningar för att syftet med ett 

vattenskyddsområde ska säkerställas. Genom att också följa väl utformade 

kontrollprogram (egenkontroll) kan verksamhetsutövare säkerställa att föreskrifterna 

efterlevs.  

En annan sorts tillsyn, som inte föranleds av de specifika vattenskyddsföreskrifterna är 

tillsyn av sådana verksamheter som styrs av annan lagstiftning. Prioritering av en mer 

aktiv tillsyn inom vattenskyddsområde bidrar sannolikt till ökat vattenskydd. Även här är 

kontrollprogram ett viktigt verktyg för att bidra till förbättrad tillsyn inom 

vattenskyddsområdet.  

För de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9, 11 - 14 

kapitlen i miljöbalken, och som riskerar att ge olägenhet på omgivningen genom 

exempelvis förorening eller utsläpp, ska verksamhetsutövaren utföra egenkontroll17. Detta 

gäller oavsett vilka restriktioner som följer av vattenskyddsföreskrifterna.  

Verksamhetsutövaren ska exempelvis fortlöpande och systematiskt undersöka och 

bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt18. Resultatet av 

undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Om det i verksamheten inträffar en 

driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa 

eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten19. 

Verksamhetsutövaren är också skyldig att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att 

utrustning medmera för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga 

olägenheter för människors hälsa och miljön20. 

7.5 Fysisk åtgärd 

Exempel på fysiska åtgärder som kan medföra riskminskning inom ett 

vattenskyddsområde kan vara fördröjningsmagasin för dagvatten, installation av 

oljeavskiljare, förnyelse av avloppsledningsnätet, uppsamlingsbassänger för släckvatten, 

sekundärt fysiskt skydd som barriär vid ett eventuellt läckage av för förorenande ämnen 

eller att undvika körskador vid skogsbruk.  

Fysiska åtgärder är ofta inte lämpliga att reglera genom vattenskyddsföreskrifter vilka 

anger vad som inte är tillåtet att göra, inte vad eller hur man ska göra. 

7.6 Information 

7.6.1 Information inför och i samband med fastställande av vattenskyddsområde 

Under processen som föranleder fastställande av ett vattenskyddsområde sker 

kommunikation om vattentäktens skyddsvärde till alla som bor och verkar inom området. 

Denna varseblivning bedöms vara betydelsefull för ett ökat vattenskydd. I formell mening 

 
17 Enligt miljöbalken 1998:808, 26 kap. §19, NFS 2001:2 samt SFS 1998:901 m.fl. 
18 Enligt SFS 1998:901, §1 
19 Enligt SFS 1998:901, §6 
20 Enligt SFS 1998:901, §5 
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är detta information och inte samråd, eftersom samråd endast sker mellan myndigheter 

och inte mellan myndighet och verksamhetsutövare/innehavare av särskild rätt.21 Innan 

kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare 

och innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom 

viss tid yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om 

det beslut som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.  

7.6.2 Information efter beslut 

När vattenskyddsområdet är fastställt startar nästa etapp av informationsarbetet. Här är 

det vattentäktens huvudman, VA-verksamheten på Kungälvs kommun, som har ansvar 

och utför. Det är av stor vikt att informationen om vattenskyddsområdet är tydlig, 

lättillgänglig och anpassad efter vem mottagaren är. Lämpligt är att separat 

informationsmaterial tas fram som vänder sig till olika typer av verksamhetsutövare 

respektive boende i vattenskyddsområdet. Tydlig och väl anpassad information till de 

som berörs, internt i kommunerna och till andra myndigheter är en viktig pusselbit i 

strävan att medvetandegöra vikten av att skydda den berörda vattentäkten.  

En viktig del av informationen utgörs av tydliga riktlinjer och anvisningar om hur hänsyn 

ska tas i anslutning till vattenskyddsområdet vid handläggning av kommunens ärenden. 

Detta kan med fördel konkretiseras i ”Handläggningsriktlinjer” eller liknande.  

7.6.3 Skyltning av vattenskyddsområdet 

Skyltning av vattenskyddsområden är en viktig del av informationen. Krav på skyltning 

anges i vattenskyddsföreskrifterna och en separat så kallad skyltplan som anger var 

skyltar ska sitta och vilken typ av skyltar det ska vara på de olika platserna, arbetas fram 

av vattentäktens huvudman. Syftet med skyltningen är främst följande; 

• Informera bilister och transportörer på det allmänna vägnätet om 

vattenskyddsområdets existens.  

• Informera om vattenskyddsområdets existens på platser där sådan verksamhet 

bedrivs som kan orsaka spill eller annan fara för vattentäkten vid till exempel en 

olycka. 

• Öka möjligheterna att rätt åtgärder vidtas vid sanering efter olycka. 

 
21 SFS 1998:1252 
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8 Utformning av vattenskyddsområde 

Utifrån vattentäktens hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden samt resultatet av 

riskbedömningen föreslås ett vattenskyddsområde enligt nedan. 

8.1 Krav och allmän metodik  

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av vattentäkter regleras 

genom miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna råd 

(2003:16) och Handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter.  Den senare har i februari 2021 ersatts av Havs- och vattenmyndighetens 

”Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4)”. 

8.2 Skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

vattentäkt bör resultera olika skyddszoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av 

vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade 

och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter inom olika 

områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen. 

8.2.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen avgränsas generellt som ett område kring uttagsbrunnar eller intag. 

Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot 

obehöriga på lämpligt sätt, till exempel genom en låst inhägnad. Marken inom 

vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet 

än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. Om det finns flera 

intag/uttagsområden ska alla utformas som vattentäktszoner. 

8.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att minimera riskerna för akut 

förorening. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden 

från den primära zonens yttre gräns till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 

dygn. 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum så att en olyckshändelse 

hinner upptäckas och åtgärdas. I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för 

primär skyddszon skall motsvara en rinntid i sjöar och vattendrag vid högvattenflöde med 

en återkomsttid om minst 10 år som är upp till 12 timmar fram till nedströms beläget 

råvattenintag (för Lysegården intag för infiltration).  

En strandzon som bör vara minst 50 meter bred på vardera sida om ett ytvatten bör 

omfatta alla tillflöden i form av sjöar, åar, bäckar och större diken och täckdiken från vilka 

rinntiden till ytvattentäkten är beräknad till mindre än 12 timmar.  
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Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den primära skyddszonen 

även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12 timmars 

rinntid till råvattenintaget. Överslagsberäkningarna av grundvattnets uppehållstid visar att 

det endast är i områden med friktionsmaterial (sand och grus) som primär skyddszon 

behöver justeras utåt i förhållande till strandzonen på 50 m. 

8.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller 

att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att grundvattnets 

uppehållstid från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad 

uppehållstid på minst ett år. 

Syftet med den sekundära skyddszonen är också att skydda ytvatten från 

föroreningsspridning via avrinning på mark och/eller grundvattnet. Den sekundära 

skyddszonen bör avgränsas så att rinntiden i sjöar och vattendrag, inklusive småskalig 

dränering, vid högvattenflöde (med en återkomsttid om minst 10 år) är upp till 12 timmar 

till den primära skyddszonen och således upp till 24 timmar till råvattenintaget.  

Den sekundära skyddszonen bör omfatta en strandzon om 50 m kring ytvatten där 

rinntiden till den primära skyddszonen är mindre än 12 timmar. Vid stränder där primär 

och sekundär zon sammanfaller, blir den totala strandzonen minst 50+50 m, dvs 100 m 

på vardera sida om vattendraget.  

Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den sekundära skyddszonen 

även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12-24 

timmars rinntid till råvattenintaget.  

8.2.4 Tertiär skyddszon 

En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av 

tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med 

den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan 

påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av 

vattenskyddsområdet. En tertiär skyddszon bedöms inte vara motiverad för Lysegårdens 

vattentäkt.  

8.3 Avgränsning av skyddsområdet 

Lysegårdens vattenskyddsområde har utformats för att skydda vattentäkten i Lysegården. 

För Lysegårdens vattentäkt föreslås ett vattenskyddsområde bestående av två 

skyddszoner. För att skydda både grundvattentäkten och ytvattentäkten som nyttjas för 

konstgjord infiltration är avgränsningen gjord efter en sammanvägning av 

grundvattenförhållanden och ytvattenförhållanden. Grunden för indelningen i skyddszoner 

ges av grundvattnets transporthastighet i marken vilken påverkas vid ett uttag i brunnen 

och infiltration i dammen. Ytterligare en grund för indelningen i skyddszoner ges av 

ytvattnets rinntid samt strandens skyddszoner.  
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De beräkningar som ligger till grund för avgränsningen visas i avsnittet nedan. Därefter 

följer en redovisning av indelningen i de olika skyddszonerna. 

8.3.1 Beräkning av naturlig grundvattenströmning 

De rådande hydrogeologiska förhållandena innebär att grundvattnets regionala 

strömningsriktning är längs med Vallerån i riktning mot Göta älv. Tillrinningsområdet 

bedöms vara hela isälvsavlagringen som sträcker sig i öst-västlig riktning. Enligt SGU:s 

hydrogeologiska karta finns ett grundvattenmagasin med utbredning längs med ån och 

vid området med isälvsmaterial (där grustäkten finns idag). Bedömningen görs med 

hänvisning till geologin att visst material också finns under sandavlagringarna vid 

golfbanan och att magasinet sträcker sig in under golfbanan. Troligtvis sker det in- och 

utläckage av grundvatten till magasinet längs avlagringen, och eventuellt finns även 

kontakt mellan Vallerån och magasinet.  

I vattentäktens direkta närområde sker en relativt cirkulär strömning mot brunnen vid 

uttag, även om den är något utdragen i strömningsriktningen. Figur 5 redovisar en 

principprofil väster till öster, samt hur grundvattennivåerna principiellt uppträder. 

  

Figur 5. Principskiss av grundvattenströmningen invid Lysegårdens vattentäkt. Pilarna i figuren 

visar den bedömda grundvattenströmningens riktning. Väster är till vänster i figuren. Observera att 

figuren inte är skalenlig. Signifikant för utformningen av vattenskyddsområdet är att gradienterna 

uppströms och nedströms vattentäkten är olika både utan och med uttag. 

Tillrinningsområdet till ett uttag under naturligt lutande förhållanden beskrivs teoretiskt i 

plan genom en halvellips med spetsen nedströms uttaget och som uppströms begränsas 

av grundvattendelaren.  

Grundvattenhastigheten till brunnen, såväl uppströms som nedströms ifrån, bestäms av 

summan av hastigheten från den naturliga gradienten (i) samt från gradienten av uttaget 

iQ, givet den hydrauliska konduktiviteten och effektiva porositeten i magasinet. 

Uttagsbrunn

Uppströms Nedströms

Tillrinningsområde
till vattentäkt

Ursprunglig
grundvattennivå

Grundvattennivå
under uttag
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Lokala strömningsriktningar skiljda
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Summagradienten ökar mot brunnen från i till (i + iQ), dvs. grundvattenhastigheten ökar 

mot brunnen22.  

8.3.1.1 Beräkningsmodell och valda egenskaper  

En exakt analytisk modell har använts för beräkning av skyddsavstånd uppströms vid 

uttag i lutande grundvattenyta23.  

 

 

 

där: 

t = tid för transport 
X = avståndet till inflexionspunkten nedströms brunnen 
x = sökt avstånd motsvarande tiden t 
v = den naturliga grundvattenhastigheten (K×i/ne) 

 

Grundläggande för beräkningen har varit följande egenskaper:  

Uttag QDim  = 40 l/s 

Hydraulisk konduktivitet = 1,3×10-3 m/s 

Naturlig gradient (i) = 0,002 (Positiv gradient, naturlig grundvattenströmning, följer 

Valleråns dalgång) 

Effektiv porositet =  0,15 

 

Avgränsningen har beräknats från infiltrationsområdet, som är den mest västliga punkten 

för vattentäkten. 

8.3.1.2 Vattentäktszon 

Brunnarna ligger på fastigheten Lysegården 1:3. Denna fastighet inklusive 

infiltrationsdammen och Kvarndammen föreslås som vattentäktszon.  

8.3.1.3 Primär skyddszon  

Utgående från redovisade parametervärden så måste utsträckningen uppströms 

vattentäkten vara 276 meter för att uppnå en uppehållstid på 100 dygn.  

 
22 Hastigheten ökar från [K*in/ne] till [K*(in+iQ)/ne], dvs. med en faktor (in+iQ)/in.  
23 Enligt Wyssling, L. (1979), Eine neue Formel zur Berechnung der Zuströmungs-daur (Laufzeit) 

des Grundwassers zu einem Grundwasserpumpwerk, Ecologae geol Helv 72: 401-406. 
(Utvecklad för 50 dygn.) 

 

  
)

v

X

x
LNXx

t

+−

=

1(*



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsområde_20210314

  

  

 
 
 

29 (37) 
 

RAPPORT 

2 02 1- 03 -14   

LYSEGÅRDENS 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

F
e
l!

 O
k
ä
n

t 
n

a
m

n
 p

å
 

d
o

k
u

m
e
n

te
g

e
n

s
k
a
p

. 

  p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\lysegården\lysegården_tu_20210314.docx 

8.3.1.4 Sekundär skyddszon – Grundvatten 

Utgående från redovisade parametervärden så måste utsträckningen uppströms 

vattentäkten vara 762 meter för att uppnå en uppehållstid på 365 dygn  

8.3.2 Beräkning av rinntider i ytvatten 

8.3.2.1 Transporttider i sjöar och vattendrag 

I avrinningsområdet finns Drypesjön och Duvesjön.   

Utgångspunkten för beräkning av var i vattensystemet uppehållstiderna 12 respektive 24 

timmar fram till råvattenintaget begränsas, är att tiden beräknas fram till en punkt i ytan 

ovanför det planerade råvattenintaget.  

Den digitala fastighetskartan och de sjöar och vattendrag som redovisas på denna har 

använts som underlag.  

8.3.2.2  Strömningshastighet i vattendrag 

Vattenhastigheten i vattendrag styrs av såväl topografi som bottenförhållanden, 

vattendragets tvärsnitt avseende storlek och form mm. Enligt SMHI24  är typiska 

medelströmningshastigheter i ytvattendrag 0,2-0,6 m/s. 

Beräkning av strömningshastigheten i vattendrag har schabloniserats genom att ett antal 

typmiljöer bestämts utifrån vattendragen lutning och storlek. Lutningen har bestämts 

utifrån kartans höjdkurvor och vattendragens storlek har bestämts utifrån fastighetskartan 

tillsammans med punktobservationer i fält. Typvärden enligt Naturvårdsverkets handbok, 

se Tabell 1, har använts för att beräkna strömningshastigheten. Typvärdena 

representerar strömningshastigheten vi högflödessituationer. Erfarenheter från olyckor 

med farligt gods i anslutning till vattentäkter visar att rinntiden måste beräknas efter 

värsta förhållande25.   

Tabell 1. Exempel på grov generell uppskattning av transporthastigheter i medeltal per kilometer för 

ytvatten i olika terräng vid högflödessituationer. 

Lutning (m/km) Dike (m/s) Bäck (m/s) Å (m/s) 

1 0,4 0,6 0,8 

5 0,7 1,1 1,6 

10 0,9 1,5 2,1 

8.3.2.3  Strömningshastighet i sjöar 

För sjöar spelar genomströmningen och vindgenererade strömmar en viktig roll. 

Vattenströmning i sjöar är beroende av en rad faktorer som tillrinningens storlek, sjöns 

form och djupförhållanden, skiktning och vindförhållanden. Ett mått som kan användas för 

att beräkna strömningshastigheter i sjöar är den teoretiska omsättningstiden, d.v.s. den 

 
24 Bilaga 2 i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden, 2010:5. 
25 Kemikalieolyckor vid vattentäkter. Naturvårdverkets rapport 4655. 
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tid det tar att byta ut allt vatten i sjön mot nytt. I verkligheten medverkar inte hela sjöns 

volym i lika hög grad i utbytet.  

Vattengenomströmningen genom Drypesjön är huvudsakligen från nordost mot utloppet i 

sydsydväst. Vinden kan generera ytvattenströmmar över sjöytor, vilket medför att det 

övre 1-metersskiktet rör sig i vindriktningen. Ytvattenströmmar rör sig med en hastighet 

på ca 1-1,5 % av vindhastigheten. Ett schablonvärde på 0,1 m/s har använts för den 

vindgenererade ytvattenströmmen utifrån den valda vindhastigheten 10 m/s.  

8.3.2.4 Minsta skyddsavstånd till sjöar och vattendrag 

Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden ska avståndet till sjöar och 

vattendrag uppgå till 50 meter för den primära skyddszonen. Den sekundära 

skyddszonen ska avgränsas 50 meter utanför primär skyddszon (totalt 100 meter från 

sjöar och vattendrag). Uppströms rinntiden 12 timmar ska den sekundära skyddszonen 

avgränsas så att avståndet till sjöar och vattendrag är 50 meter. 

8.4 Platsspecifika motiv  

Mot bakgrund av de hydrogeologiska och hydrologiska förhållandena och resultatet av 

riskbedömningen föreslås en primär och en sekundär skyddszon. I följande punktlista 

redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt numrering i Fel! Hittar inte 

referenskälla..    

Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen omfattar främst grundvattentäkten och avgränsningen baseras 

på beräkning av transporttid i grundvattenmagasinet (100 d). 

P1 I söder dras den primära zonen längs med det befintliga vattenskyddsområdet, norr 

om golfbanans dammar. Ett visst tillflöde sker från söder och golfbanan 

underlagras av material som står i hydraulisk kontakt med brunnen och magasinet. 

Avståndet söderut är ca 100 m och anses inkludera de områden från vilka 

transporttiderna för grundvatten är under 100 dygn till uttaget.  

 Genom att behålla den gamla gränsen, som till stor del följer synliga gränser i 

naturen, blir tydligheten bättre än en ny gräns som inte följer några synliga 

naturliga avgränsningar.  

P2 Gränsen följer bäcken fram till att den korsar vägen. Från vägen följs den naturliga 

sluttningen/stupningen.    

P3  I norr följer gränsen den naturliga sluttningen/stupningen.  

P4 I öster följer gränsen den för befintligt vattenskyddsområde. Gränsen är ”fiktiv” och 

följer ingen naturlig gräns i landskapet. Från östra änden av den östra dammen 

dras en rak gräns upp till sluttningen/stupningen.  
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Sekundär skyddszon 

Sekundär skyddszon är en sammanvägning av den del av grundvattenmagasinet där 

transporttiden till grundvattentäkten är kortare än ett år samt delar av ytvattentäktens 

tillrinningsområde. Ytvattendelen består av de sjöar samt vattendrag som redovisas på 

fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till vattentäktens ytvattendel, samt 50 m 

strandzon runt dessa. För att underlätta efterlevnad av vattenskyddsföreskrifter och tillsyn 

har ytvattendelen och grundvattendelen slagits samman till en gemensam skyddszon. 

S1 Sekundär zon i nordöst har inrättats för att primär zon inte ska vara den yttersta 

gränsen nedströms eftersom det från tidigare utredningar har visats en 

återströmning till brunnen vid uttag. Gränsen följer bäcken till dess nordligaste 

punkt där den går rakt norrut till ytvattendelaren, för att sedan följa ytvattendelaren 

in till punkten där primär zon för grundvattentäkten och sekundär zon för ytvatten 

möts.  

S2 I sydost dras gränsen längs med fastighetsgränsen fram till skogskanten och sen 

längs skogskanten fram till vägen. Avgränsningen görs utefter vilka områden från 

vilka transporttiderna för grundvatten är under 365 dygn till uttaget. Ett visst tillflöde 

sker från sydost och golfbanan underlagras av material som står i hydraulisk 

kontakt med brunnen och magasinet.  

S3 Gränsen dras från skogskanten, längs med vägen fram till golfbanans klubbhus 

och följer sedan golfbanans infartsväg ner till väg 634.  

S4 Gränsen följer väg 634. 

S5  Gränsen följer ytvattendelaren.  

S6 Gränsen dras längs med väg 634 som följer ytvattendelaren. 

Grundvattenmagasinets utbredning bedöms sträcka sig även väster om vägen, 

men då inga specifika risker identifierats väster om vägen, används de 

hydrogeologiska beräkningarna för avgränsningen av sekundär zon i väster. Detta 

stämmer i stort överens med vägen som är den naturliga avgränsningen. 

S7 I nordväst dras sekundär zon ut för att följa grundvattenmagasinet och för att 

inkludera den förhöjda risken i området. Området omfattar bostadsbebyggelse 

kring Duvesjön. 

S8 I norr dras den sekundära zonen ut för att omfatta både grund- och ytvatten. 

Området består främst av skog men även en del öppen mark som motiverar 

utökningen. 
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S9 Området utgörs av bostadsbebyggelse och dränerad/öppen mark. Den förhöjda 

risken med bostadsbebyggelse och den snabba transporttiden för flöden motiverar 

den utökade zonen.   

S10 Här omfattar vattenskyddsområdet vattenområden samt en 50 m bred strandzon 

runt dessa. 

 

Figur 6. Föreslagen utbredning av skyddszoner för Lysegårdens vattentäkt. Numreringen hänvisar 

till motivering i text. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 
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9 Bakgrund till valda skyddsföreskrifter 

Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner (primär skyddszon och sekundär 

skyddszon). I samtliga zoner gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt 

för skyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5) med senare 

revideringar) samt spridning av bekämpningsmedel (NFS 2015:2), se vidare kap 9.3.3. 

Lagstiftning, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, EU, 

Boverket, SGU, Livsmedelsverket, GR, Kungälvs kommun och många andra anser att 

vattenskyddet långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.  

Syftena är att: 

o Informera om det allmänt gällande lagkravet på aktsamhet och allmän hänsyn. 

o Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde. 

o Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

o Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 

o Använda mark och vatten på bästa sätt. 

9.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Lysegårdens vattentäkt inte uppstår, så att vattnet efter normalt 

reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl 

föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med 

skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats 

till dessa funktioner. 

Vattenskyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida 

skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning 

av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 

kapitlet). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kapitel innefatta ett större 

krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. 

Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kapitlet. 22§ Miljöbalken. 

9.2 Riskanalysens överföring till vattenskyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och 

föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. Det är de främsta 

riskerna från riskanalysen som bör övervägas få de strängaste restriktionerna, med 

beaktande av de allmänna råd som referensram och norm, liksom kommunens 

ställningstagande. 
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Riskbedömningen har speciellt lyft fram användning av bekämpningsmedel på golfbanan, 

grustäkten samt verksamheten i grustäkten. Vattenskyddsföreskrifterna anpassas till 

denna bedömning, i den mån miljöbalken inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.  

Riskanalysens resultat är en av flera aspekter som beaktas vid utformning av förslag till 

skyddsföreskrifter. Utöver riskanalys påverkar allmänna råd, baserade på Miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler, samt kommunens ställningstagande, såväl omfattning som nivå 

av de restriktioner som föreslås. Det finns således ingen koppling mellan enbart 

riskanalysens resultat och föreskrifternas utformning. 

9.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

9.3.1 Generella krav 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 1.  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden”. För såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även 

EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att 

en "god ekologisk vattenstatus" respektive god kemisk vattenstatus uppnås och bibehålls. 

Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god kvalitet.  

9.3.2 Restriktionsnivå  

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelser”   med 

anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de 

ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om verksamheter som inte är 

aktuella idag.  

9.3.3 Generella restriktioner 

Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden, 

så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt. Dessa är 

meddelade med stöd av annan lag än miljöbalkens 7 kap. 22 § MB. Vilka dessa är och 

vilken omfattning de har, kan ändras över tid, och av detta skäl är det inte lämpligt att det 

som bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ska finnas en fullständig och aktuell beskrivning 

över all indirekt lagstiftning som är i kraft. Den som berörs av vattenskyddsområdet är 

skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, liksom att känna 

till all annan lagstiftning. Gällande restriktioner och anvisningar som per automatik träder 

ikraft då ett område fastställs som vattenskyddsområde, redovisas nedan på nästa sida. 
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Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor, NFS 2017:5 (ersätter sedan 1 juli 2018 NFS 2003:24)  

1 kap. Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i 

mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till 

sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter 

brandfarliga vätskor eller spillolja. 

Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt 

miljöbalken. 

2 § Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt 

skydd. 

3 § Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns det även krav i 

föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 

3 kap. Information till tillsynsmyndigheten 

1 § Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § ska senast fyra veckor innan 

installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. 

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten. 

4 kap. Krav inom vattenskyddsområde 

1 § Cisterner i och ovan mark enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter samt rörledningar och 

slangledningar ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. 

Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar 

ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. 

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller 

motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten 

anger annat. 

Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig. 

2 § Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av 

ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär 

(yttre) skyddszon utan sekundärt skydd enligt 4 kap. 1 §. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot NFS 2017:5 hantering utan 

sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.  

3 § Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen 

rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym. 
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4 § Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är 

möjlig. 

5 § Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten 

”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig 

beskaffenhet. 

Skylten ska även innehålla följande information: 

- Fastighetsbeteckning 

- Adress 

- Volym 

- Högsta fyllningsflöde 

- Innehåll 

6 § Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än dessa föreskrifter 

gäller de kraven. 

5 kap. Ansvar 

1 § Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken. 

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

2 § Då det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska 

tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas. Ansvarig för att underrättelse sker är den som 

hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter. 

Övergångsbestämmelser 

1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2018, då Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om 

skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor upphör att gälla. 

3. För cisterner och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet, som inte omfattades av 

krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser och om krav på sekundärt skydd införs eller 

ändras genom dessa föreskrifter, ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat 

sekundärt skydd. 

Meddelade undantag som avser sekundärt skydd gäller till den i respektive beslut angivna 

tidpunkten för upphörande och i annat fall längst till och med den 1 januari 2022. 
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

(NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd 

enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som 

har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 

2018 eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter 

den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller 

bestämmelsen i 1 § inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som 

omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot 

användning av växtskyddsmedel. 

Sweco Sverige AB 
Vattenresurser, Göteborg 
 
 
 
 
 
Nils Kellgren   Anders Blom 
 
 
 
Linnea Ruderfelt 
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BILAGA 1 –  

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEGÅRDENS 

VATTENSKYDDSOMRÅDE  
 

2021-03-14 

 

Lysegårdens vattenskyddsområde, Kungälvs kommun 

Vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika 

restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på 

verksamheter som ligger närmast uttagsbrunnen.  

Primär skyddszon   

Syftet med den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten. 

En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära skyddszonens 

yttre gräns till vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.  

Sekundär skyddszon  

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten.  

En sekundär skyddszon avgränsas så att den omfattar  

-  Grundvattenmagasinet inom det område där uppehållstiden för grundvattnet från den sekundära 

skyddszonens yttre gräns till vattentäkten beräknas vara minst ett år.  

- Sjöar samt vattendrag som redovisas på fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till 

vattentäktens ytvattendel, samt 50 m strandzon runt dessa. Inkluderar också bebyggda områden kring 

Duvesjön. 

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken 

Förslaget till Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (pågående arbete, mars 2021) 

överlappar Lysegårdens vattenskyddsområde. Inom området gäller således både 

vattenskyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta 

älvs och Vänersborgsvikensvattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med olika 

omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste föreskriften 

som gäller.  
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1 § Kemikalier 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

1a Hantering av mer än 25 liter 

petroleumprodukter är förbjudet.  

(Total volym och inte volym per behållare 

avses). 

Undantag gäller för hantering med sekundärt 

skydd. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon.  

Undantag gäller petroleumprodukter för 

underhåll av asfalterade ytor.  

Hantering av mer än 250 liter 

petroleumprodukter är förbjudet.  

(Total volym och inte volym per behållare 

avses). 

Undantag gäller för hantering med sekundärt 

skydd. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon. 

Undantag gäller petroleumprodukter för underhåll 

av asfalterade ytor. 

1b Hantering av mer än 25 liter hälso- eller 

miljöfarliga produkter är förbjudet. (Total 

volym och inte volym per behållare avses). 

Undantag gäller för hantering med sekundärt 

skydd.  

Hantering av mer än 25 liter hälso- eller 

miljöfarliga produkter får inte ske utan 

tillstånd. (Total volym och inte volym per 

behållare avses). 

Undantag gäller för hantering med sekundärt 

skydd.  

2 § Miljöfarlig verksamhet 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

3a Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) är förbjuden.  

 

3b Sanering som avses i 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd. 

Sanering som avses i 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd. 

3 § Avfall och uppläggning av massor 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

3a Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.  

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd 

Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.  

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd 

3b Deponering av farligt avfall är förbjuden.  Deponering av farligt avfall är förbjuden.  

3c Uppläggning av förorenade massor eller 
massor med okänt föroreningsinnehåll är 

förbjuden.  

Uppläggning av förorenade massor eller 
massor med okänt föroreningsinnehåll är 
förbjuden. 
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4 § Avlopp 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

4a Utsläpp av hushållsspillvatten är förbjudet.   

4b Utsläpp av BDT-vatten får inte ske utan 

tillstånd.  

 

5 § Dagvatten 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

5a Anläggning för infiltration av dagvatten får 

inte anläggas utan tillstånd.  

Anläggning för infiltration av dagvatten får 

inte anläggas utan tillstånd. 

6 § Markarbeten 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

6a Materialtäktsverksamhet är förbjudet.   

6b Gräv- och schaktarbete får inte ske utan 

tillstånd. 

Undantag gäller för markarbeten med en 

sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre 

än 10 mᶟ eller underhåll av ledningar och 

dräneringar.  

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan 

tillstånd. 

Undantag gäller för markarbeten med en 

sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre 

än 10 mᶟ eller underhåll av ledningar och 

dräneringar.  

6c Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 

får inte ske utan tillstånd. 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 

omfattande mer än 500 m² får inte ske utan 

tillstånd. 

6d Underhåll av ledningar och dräneringar får 

inte ske utan anmälan. 

 

7 § Uppställning av arbetsfordon 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

7a Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.  

 

Uppställning av arbetsfordon är förbjudet. 

Undantag gäller för uppställning på hårdgjord yta 

inomhus, för parkering i anslutning till bostadshus 

eller på gårdsplan där fordon är under uppsikt. 

Undantag för uppställning på hårdgjord yta 

utomhus försedd med oljeavskiljare  

Undantag för fordon med bränsletank som har 

sekundärt skydd.  
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8 § Asfalt, oljegrus och vägsalt 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

8a Beläggningsarbete och förbättringsarbeten 

på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid 

samma tillfälle, får inte ske utan anmälan. 

 

Beläggningsarbete och förbättringsarbeten 

på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid 

samma tillfälle, får inte ske utan anmälan. 

Undantag gäller för underhåll och akuta insatser 

för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

8c Uppläggning eller tillverkning av asfalt, 

oljegrus eller vägsalt är förbjuden. 

Uppläggning eller tillverkning av asfalt, 

oljegrus eller vägsalt är förbjuden. 

8d Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd.   

9 § Fordonstvätt 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

9a Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för 

avsköljning med kallt vatten.  

Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för 

avsköljning med kallt vatten 

10 § Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

10a Etablering av anläggning där värme eller 

kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark 

är förbjudna. 

 

11b Anläggande av brunn för uttag av 

grundvatten får inte ske utan tillstånd.  

Anläggande av brunn för uttag av 

grundvatten får inte ske utan tillstånd. 

12 § Djur 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

11a Strandbete är förbjudet.  

13 § Växtnäringsämnen 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

13a Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen 

får inte ske utan tillstånd. 

Yrkesmässig hantering av 

växtnäringsämnen får inte ske utan 

anmälan. 

13b Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller 

humanurin är förbjudet. 

Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller 

humanurin är förbjudet. 
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14 § Kemiska växtskyddsmedel 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

14a Hantering av kemiska växtskyddsmedel är 

förbjuden. 

Undantag gäller punktsanering. 

Hantering av kemiska växtskyddsmedel inom 

tomtmark får inte ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för punktsanering.  

14b Jord- eller vattenslagning av plantor som 

behandlats med kemiska växtskyddsmedel 

är förbjudet.  

Jord- eller vattenslagning av plantor som 

behandlats med kemiska växtskyddsmedel 

är förbjudet. 

15 § Skog och träprodukter 

16 § Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  

b) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden i 

Kungälvs kommun efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudman för 

vattentäkten. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor 

som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

c) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet 

ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att 

de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade 

olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

17 § Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar 

som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som 

utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 

kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda 

myndigheter och statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas 

som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 

huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.  

Upplysningar  

a) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- och 

byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden 

föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 

vattenförorening 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och 

byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

15a Uppläggning av bark, flis, spån och timmer är 

förbjuden. 

Undantag gäller för;  

- Upplag av ved eller andra träbaserade 

produkter för uppvärmning inomhus. 
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föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 

vattenförorening.  

c) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten 

tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 

kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

d) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om 

inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

Ikraftträdande 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet 

träder ikraft, även om de överklagas.  

Övergångsbestämmelser  

a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter 

blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå. Därefter får 

verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om 

tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter 

blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå. Därefter får 

verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter 

blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå . Därefter får verksamheten 

bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå.  
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Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER 

 

Arbetsfordon Med arbetsfordon avses fordon som används för arbete med väg, mark, jord- 
eller skogsbruk.  
 

BDT-vatten Bad-, disk- och tvättvatten. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 § 
Avfallsförordningen (2011:927). 

Fordon Med fordon avses ett transportmedel med motor, som kan framföras på mark, 

vatten eller is. 

Förorenade massor  

 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat 

område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett område, en deponi, 

mark eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter ligger över 

lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan 

därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk 

produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, 

förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, 

saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i 

enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.  

Hushållsbehov Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet 

och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas 

vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild 

konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, 

exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också 

anses vara hantering för hushållsbehov. 

Hushållsspillvatten Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del 

utgörs av toalettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). 

Hårdgjord yta En hårdgjord yta är en yta som vatten inte kan infiltrera genom. 

Hälso- eller 

miljöfarliga produkter 

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska 

produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller 

enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd. 

Jord- och 

vattenslagning 

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord 

eller vatten i väntan på att de ska planteras. 

Kemiska 

växtskyddsmedel 

Med kemiskt växtskyddsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska 

produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller 

mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

skada på egendom. Växtskyddsmedel innefattar inte biocidprodukter. 

Markarbeten Med markarbete avses schaktning, grävning, borrning, pålning och andra 

jämförbara arbeten som tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och 

struktur.  

Materialtäkt Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, 

lera, jord, torv eller andra jordarter. 
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Organiska 

gödselmedel 

Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej stallgödsel, som kan 
användas som gödselmedel (exempelvis avloppsslam). 

Petroleumprodukter Med petroleumprodukter avses produkter utvunna från råolja (petroleum). 

Samma tillfälle Med samma tillfälle avses den tidsperiod under vilket arbete utförs i en följd, 

utan andra avbrott än vad normal arbetstid ger upphov till.   

Sekundärt skydd Med sekundärt skydd avses  
a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller  
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % 
av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym och 
10% av övriga behållares volymer, eller  
c) dubbelmantlade rörledningar eller  
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och 
andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det 
sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett 
ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av 
föreskrift.  
 

Stallgödsel Husdjurens träck och urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från 
ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i 
behållare. 

Tomtmark 

 

Med tomtmark avses mark som upptas av småhus samt trädgård och 

parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus.  

Uppställning Med uppställning avses sådan parkering längre tid än ett dygn. 

Vattentäkts-

verksamhet 

Verksamhet som är direkt förknippad med drift och underhåll av vattentäkten. 

Växtnäringsämnen 

 

Med växtnäringsämnen avses mineralgödsel, stallgödsel samt organiska 

gödselmedel 

Yrkesmässig 

 

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För 

att någon ska   anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att 

verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt 

fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. 
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Bilaga 3

Kungälvs kommun

Riskanalys för Lysegården vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 634, olycka med farligt god eller tungt fordon 1 4 2

Väg 634, vägdagvatten 2 2 1

Väg 634, vägsalt 2 2 1

Skogsbruk, bekämpningsmedelsbehandlade plantor 2 3 2

Skogsbruk, mobila bränsletankar 2 3 2

Bebyggelse, oljecistrener 1 3 2

Bebyggelse, hemkemikalier 1 3 2

Bebyggelse, parkering och fordonstvätt 1 2 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 2 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 1 2 1

Bebyggelse, upplag av avfall 2 3 2

Bebyggelse, anläggningsarbeten 2 2 1

Bebyggelse, släckvatten 1 4 2

1) mottagning/sortering i f.d. materialtäkt 3 3 3

2) Förorenad mark, diesel/petroeumutsläpp 2 3 2

3)Lysegården golfbana, bekämpningsmedel/växtnäring 3 3 3

4) Stall, gödselhantering 3 2 2

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 
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________________________________________________________________________________ 

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg 

Tfn: 031 15 14 90 • E-post: kontakt@swlaw.se • Hemsida: www.swlaw.se • Bankgiro: 5277-2530 

PM angående Lysegårdens vattenskyddsområde 

 

1 Bakgrund och frågeställning 

Kungälvs kommun, nedan ”kommunen”, arbetar med att utvidga och förändra 

Lysegårdens vattenskyddsområdet. Delar av det nya vattenskyddsområdet omfattas 

idag av de befintliga skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde, som 

är inrättat genom beslut år 1992.  

 

Det nya vattenskyddsområdet omfattas även av det föreslagna vattenskyddsområdet 

för Göta älv och Vänersborgsviken (Gävso). Då det är fler än en kommun som 

kommer att beröras av vattenskyddsområdet Gävso kommer beslutet om att inrätta 

vattenskyddsområde att behöva fattas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Förslaget till Gävso kungjordes i februari 2021 på de deltagande kommunernas 

hemsidor. 

 

Kommunen har efterfrågat en bedömning av risken för att kommunen blir ersätt-

ningsskyldig på grund av inrättandet av vattenskyddsområdet mot beaktande av:  

a. förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, 

b. ersättningsbestämmelserna i miljöbalken, nedan ”MB”, samt 

c. genomgång och ev. kommentarer till skyddsföreskrifterna. 

 

Denna promemoria syftar till att redogöra för förutsättningarna för ersättnings-

skyldighet samt klargöra risken för kommunens ersättningsskyldighet vid utvidgning 

av Lysegårdens vattenskyddsområde.  

 

2 Rättslig reglering 

2.1 Grundläggande förutsättningar 

Av 7 kap. 22 § MB följer att länsstyrelsen eller kommun för vattenskyddsområden ska 

meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 

inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. I förevarande fall 

föreslås skyddsföreskrifter inrättas för grundvattentäkt med stöd av 7 kap. 22 § MB.  
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Bestämmelsen i 31 kap. 4 § 1 st. 5 p. MB innebär att fastighetsägare har rätt till 

ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning inom 

berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller föreskrifter 

enligt 7 kap. 22 § MB om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskydds-

områden. För att ersättning ska kunna utgå krävs att pågående markanvändning 

inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 

 

Av 31 kap. 3 § MB följer att det som i 31 kap. sägs om fastighet även gäller särskild 

rätt till fastighet. På så sätt ska det som sägs om fastighetsägare även gälla den som 

innehar särskild rätt till en fastighet, t.ex. arrendator och tomträttshavare. En 

verksamhetsutövare som inte omfattas av kretsen som är ersättningsberättigade 

enligt 31 kap. MB får framställa ersättningsanspråk på annan grund (exempelvis 

skadeståndslagen), t.ex. om det finns en verksamhetsutövare som bedriver jordbruk 

eller annan verksamhet inom området utan stöd av arrende eller liknande. 

 

Av 31 kap. 5 § MB framgår att om skyddsföreskrifterna föreskriver tillstånd för viss 

verksamhet eller åtgärd, föreligger rätt till ersättning endast om sådant tillstånd har 

vägrats eller förenats med särskilda villkor. Även rättspraxis är tydlig avseende 

tillämpningen av lagrummet, vilket bl a prövats i Växjö tingsrätts, mark- och miljö-

domstolen, dom i mål M 1326-09 den 10 oktober 2013. Domen redovisar vad som 

enligt gällande rätt åligger fastighetsägaren för att ersättningskravet alls ska kunna 

prövas av domstolen. För det fall möjlighet finns att få tillstånd till viss åtgärd enligt 

vattenskyddsföreskrifterna, krävs att sådant tillstånd har sökts av fastighetsägaren 

och att sådan ansökan antingen avslagits eller förenats med villkor eller restriktioner, 

för att rätt till ersättning överhuvudtaget ska föreligga. 

 

2.2 Begreppet ”pågående markanvändning” 

Av praxis framgår att pågående markanvändning inte bara tar sikte på den mark-

användning som rent faktiskt förekommer just vid värdetidpunkten utan att en 

bedömning ska göras utifrån vad som vid varje tidpunkt framstår som en naturlig 

fortsättning av den pågående markanvändningen.  
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Mark som legat i träda i ungefär 40 års tid har sålunda bedömts genom olika åtgärder 

kunna återställas och ge rätt till ersättning enligt 31 kap. miljöbalken, se Högsta 

domstolens avgörande NJA 2015 s. 323. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljö-

domstolen, har dock i dom den 15 november 2017 i mål nr M 4490-13 (bilaga 1) 

konstaterat att den pågående markanvändningen inte kunde anses vara jordbruk när 

området användes som golfbana, varför ersättning inte kunde utgå för jordbruksmark 

som pågående markanvändning. Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte 

prövningstillstånd i målet, varför mark- och miljödomstolens dom stod fast. 

 

2.3 Kravet på ”avsevärt försvårande” 

Begreppet avsevärt försvårande tar sikte på den s.k. kvalifikationsgränsen för ersätt-

ning. Visst försvårande får en berörd därmed tåla utan att få ersättning, dock inte hur 

mycket som helst. En förutsättning för att ersättning ska kunna utgå är att kvalifika-

tionsgränsen har överskridits, d.v.s. att markanvändningen ”avsevärt försvårats”.  

 

Tidigare fanns det en bestämmelse i 31 kap. 6 § MB som innebar att ett tolerans-

avdrag skulle avräknas från den intrångsersättning som sakägaren tillerkänts. Denna 

bestämmelse upphörde dock att gälla år 2010 vid ersättning som utgår enligt 31 kap. 

4 § MB. Innebörden av bestämmelsen i 31 kap. 6 § MB återfinns inte i dagens 

gällande rätt utan istället i praxis och förarbetsuttalanden. Detta innebär att om kvali-

fikationsgränsen är uppnådd och ersättning beviljas enligt 31 kap. 4 § punkten 5 MB, 

ska ersättning utgå med ett belopp som motsvarar hela intrånget, alltså även för den 

del av skadan som faller under kvalifikationsgränsen (prop. 2008/09:214, s 101-102). 

Om kvalifikationsgränsen däremot inte uppnås, utgår ingen ersättning alls. 

 

I förarbetena har departementschefen anfört att ett bagatellartat intrång inte bör 

grunda någon rätt till ersättning (prop. 1972:111, bil. 2, s. 332 och 335). Högsta 

domstolen har i rättspraxis (NJA 1981 s. 351 I och II) behandlat frågan vad som är 

innebörden av ”avsevärt försvårande”. Domstolen uttalade att det avgörande var 

skadan i förhållande till den ekonomiska bärkraften hos den enhet till vilken skadan 

relaterades, och att skadan mätt i absoluta tal inte fick vara obetydlig. Något bestämt 

procenttal kunde inte fastställas då omständigheterna i det särskilda fallet ska vara 

avgörande. I de behandlade fallen fann domstolen att gränsen gick vid omkring 
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10 %. Ytterligare ledning till definitionen av ”avsevärt försvårande” kan hämtas ur 

motiven till införandet av dåvarande plan- och bygglagen år 1987, då Bostads-

utskottet ansåg att berörda markägare och rättighetshavare skulle vara skyldiga att 

tåla ett visst mått av intrång i sina rättigheter när intrånget sker för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen (bet. 1986/87:BoU1, s. 137). I samma lagstiftnings-

ärende hade Lagrådet funnit att en kvalifikationsgräns om 10 % inte kunde vara 

oförenlig med vad som i tidigare lagstiftning och praxis ansetts godtagbart (prop. 

1985/86;1, s. 217 f). Bostadsutskottet ville dock inte ange någon fast procentsats, 

men uttalade att 10 % inom berörd del av fastigheterna får anses vara den högsta 

nivån av intrång som i något fall behöver accepteras utan att ersättning ska utgå. 

 

Vid bedömningen av en fastighetsägares ersättningsrätt enligt 31 kap 4 § MB ska 

den s.k. ackumulationsregeln i 31 kap. 9 § MB tillämpas. Det innebär att om det av 

skyddsföreskrifterna berörda området även omfattas av andra beslutade skydd, t.ex. 

naturreservat, vilka beslutats under de senaste tio åren så ska hänsyn tas till den 

samlade inskränkningen. Motivet för bestämmelsen var främst att det ansågs 

stötande om en fastighetsägare genom skilda restriktioner tvingades acceptera ett 

större intrång än om skadan bedömdes i ett sammanhang (prop. 1985/86:90 s. 116). 

En förutsättning för att regeln ska bli aktuell är att skadorna berör samma del av 

fastigheten. Om detta är fallet ska den sammanlagda skadan beräknas och 

bestämmas. 

 

2.4  Går skyddsföreskrifterna utöver vad som krävs enligt MB:s 

aktsamhetskrav? 

Viss äldre praxis (se t.ex. Miljööverdomstolens dom M 4900-00 den 16 maj 2002) 

finns om att ersättning endast kan utgå i den mån skyddsföreskrifterna inskränker 

användningen av en fastighet mer än vad som följer av de allmänna aktsamhets-

bestämmelserna i 2 kap. MB. De allmänna aktsamhetsbestämmelserna i 2 kap. MB 

ska följas oavsett om ett område är skyddat eller inte, och den nivå av aktsamhet 

som ett område kräver beror på områdets egenskaper. Till exempel kan ett område 

ha sådana egenskaper att det redan innan skyddet inrättas kan krävas en viss 

restriktivitet i användning av bekämpningsmedel, t.ex. nära vattendrag och brunnar.  
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I ovan nämnda dom anges vidare att Naturvårdsverkets allmänna råd om skydds-

föreskrifter för vattentäkter är utgångspunkten för bedömningen av skyddsbehovet för 

en vattentäkt, d.v.s. numera Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16. 

Domstolen konstaterar att föreskrifter som inte är mer ingripande än aktsamhets-

kraven och inte går utöver de nivåer som Naturvårdsverket fastställt i sina allmänna 

råd, skäligen ska tålas utan ersättningsrätt. Ersättningsrätt föreligger således först 

när skyddsföreskrifterna är strängare än kraven i 2 kap. MB och Naturvårdsverkets 

allmänna råd NFS 2003:16. Vilken giltighet denna rättspraxis alltjämt har är om-

diskuterad, bl a med beaktande av nedanstående avgörande. 

 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 29 augusti 2019 dom i mål nr M 6362-

18 (bilaga 2) och tillerkände fastighetsägaren rätt till ersättning. Frågan i målet gällde 

i vilken omfattning kraven på aktsamhet enligt 2 kap. 3 § MB från en verksamhets-

utövares sida kan medföra att verksamhetsutövaren inte ska tillerkännas någon 

ersättning vid inrättandet av skyddsområdet. Domen klargör hur kommuner ska 

bedöma ersättningsrätten till fastighetsägare när förhållandena på berörd fastighet, 

redan innan skyddsområdet beslutades, medfört viss inskränkning i användningen av 

fastigheten, t.ex. om bekämpningsmedel borde fått användas och i vilken omfattning 

och geografisk utsträckning. Tolkningen av mark- och miljööverdomstolens dom är 

dock inte helt självklar i frågan om hur ersättningsbedömningen ska göras av skydds-

föreskrifterna i relation till kraven på allmän aktsamhet enligt 2 kap. 3 § MB.  

Domstolen anser dock att det i normalfallet finns en presumtion för ett ”avsevärt 

försvårande” vid generella förbud mot användningen av kemiska bekämpningsmedel 

inom stora områden och i domskälen anför Mark- och miljööverdomstolen följande. 

  

”Någon mer exakt bedömning av hänsynsreglernas innebörd i det enskilda fallet kan 

ofta inte göras i mål om ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Föreskrifter som generellt 

förbjuder användningen av kemiska bekämpningsmedel inom stora områden kan 

dock i många fall presumeras innebära att konventionell jordbruksverksamhet 

avsevärt försvåras i den mening som avses i bestämmelsen.” 
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2.5 Handläggning av ersättningstalan 

I 31 kap. MB finns reglerat hur handläggningen av ersättningstalan kan genomföras. 

Kommunen har i egenskap av beslutsmyndighet möjlighet att förelägga den som vill 

göra anspråk på ersättning eller inlösen att anmäla sina anspråk med påföljd att rätt 

till ersättning annars kan gå förlorad, vilket stadgas i 31 kap. 12 § MB. Möjligheten att 

förelägga enligt 31 kap. 12 § MB kan vara ett sätt att skaffa sig en översikt över vilka 

anspråk som kan komma att framställas och möjligen även till vilka nivåer dessa 

uppgår, vilket innebär att kommunen bättre kan bedöma de ekonomiska 

konsekvenserna.  

 

Det är fastighetsägaren som har att väcka talan gentemot kommunen genom 

stämning vid mark- och miljödomstol inom ett år efter beslutet om inrättandet av 

skyddsområde. Försitter fastighetsägaren den tidsfristen förfaller dennes rätt till 

ersättning, vilket framgår av 31 kap. 13 § MB. Detta gäller under förutsättning att 

någon överenskommelse eller något föreläggande om att inkomma med anspråk inte 

har meddelats enligt 31 kap. 12 § MB. Kommunen är i praxis som huvudregel 

ersättningsskyldig för den enskildes rättegångskostnader i första instans så länge 

den enskilde haft skälig anledning att få sin sak prövad, vilket följer av 25 kap. 6 § 

MB. Om kommunen kan undvika en långdragen och kostsam rättsprocess i domstol 

där man tvistar om ersättningsskyldigheten är det därför ofta en fördel. 

 

3 Skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde 

Som en del av kommunens arbete med att stärka skyddet runt sina 

vattenskyddsområden kommer skyddsföreskrifterna och området för Lysegårdens 

vattenskyddsområde att justeras.  

 

Av bemötandet av yttrandena som inkommit över förslaget till beslut om nytt 

vattenskyddsområde med föreskrifter framgår att avgränsningen av området skett 

enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2010:5) baserat på 

tekniskt underlag. Till skydd för vattentäkten föreslås flertalet skyddsföreskrifter. 

Bland annat regleras användandet av kemiska bekämpningsmedel, spridning av 

växtnäringsämnen och hantering av petroleumprodukter. Flertalet punkter som 

regleras i skyddsföreskrifterna regleras även i annan lag eller föreskrift från 



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : PM ang Lysegården VSO 210316

7 

 

 

myndighet, såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller Sprängämnesinspek-

tionen.  

 

Kommunen har haft en informationsinsats med utskick till berörda fastighetsägare. 

Synpunkter har inkommit från ägarna till flera fastigheter samt ett par 

verksamhetsutövare. De synpunkter som ur ett ersättningsperspektiv ter sig vara 

mest av relevans är knutna till skogsbruket (exempelvis förbud mot jord- eller 

vattenslagning av plantor som behandlats med kemiska växtskyddsmedel, hantering 

av petroleumprodukter och uppställning av arbetsfordon) samt eventuellt 

verksamheten vid Lysegården Sand & Trä inom sekundär skyddszon (hantering av 

petroleumprodukter av mer än 250 liter får inte ske utan tillstånd, markarbeten får inte 

ske utan tillstånd samt att uppställning av arbetsfordon är förbjudet med vissa 

undantag). Efter synpunkterna har stora delar av verksamhetsområdet för Sand & 

Trä har tagits bort från vattenskyddsområdet, dock finns en viss yta som ingår i 

efterbehandlingsplanen kvar inom vattenskyddsområdet. Den här inskränkningen av 

vattenskyddsområdet bedöms dock kunna medföra en minskad risk för att 

kommunen behöver lämna intrångsersättning till Sand & Trä.   

 

3.1 Synpunkter på föreskrifterna 

Nedan följer kommentarer till respektive punkt av de föreslagna skyddsföreskrifterna 

för Lysegårdens vattenskyddsområde.  

 

Inledning: det noteras att vattentäktszonen är borttagen. Finns det inte något behov 

av en vattentäktszon? 

4 §. Bestämmelsen ter sig inte heltäckande för reglering av avfall i 

vattenskyddsområdet. Det kan övervägas om man vill utforma bestämmelsen mer 

generell, för att täcka upp t.ex. mellanlagring och förvaring av fast farligt avfall och 

deponering av avfall som inte är farligt avfall, vilket är åtgärder som idag inte träffas 

av föreskrifterna.  

9 §. Den här föreskriften reglerar inte förvaring av asfalt, oljegrus och vägsalt. Det 

kan övervägas om det är lämpligt med en sådan föreskrift.  

13 §. Den här föreskriften skulle kunna kompletteras med föreskrifter om 

gödselhantering, som annars saknas. Exempelvis skulle man kunna lägga till ett 
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förbud mot lagring av stallgödsel och avloppsslam direkt på mark i primär zon, och ett 

förbud med visst tidsundantag för stuka i fält i sekundär zon.   

15 §. Det kan övervägas om det finns behov av att reglera upplag (t.ex. dess storlek 

och varaktighet) och åtgärder kring upplag, såsom bevattning av upplag, i sekundär 

zon. Exempelvis skulle det kunna regleras upplagens längd, t.ex. att upplag endast 

får ske under sex månader, i sekundär zon.  

Ytterligare föreskrifter som skulle kunna övervägas reglerar transport av farligt gods 

(genomgående transporter av farligt gods samt åtgärder vid omläggning eller 

anläggning av väg för farligt gods) 

 

Det noteras att ett flertal av skyddsföreskrifterna är utformade med tillståndsplikt. 

Avsikten med en tillståndsplikt bör vara att det som regleras, till skillnad med förbud, i 

första hand ska anses vara tillåtet men att det kan förenas med villkor. Hur tillstånd 

och anmälningar enligt föreskrifterna ska hanteras under förvaltningsskedet bör 

därför tydliggöras i beslut eller genom separat rutin före beslutet om att inrätta 

vattenskyddsområdet fattas. Föreskrifter med krav på tillstånd eller anmälan bör 

generellt meddelas med återhållsamhet. Detta framgår av Havs- och 

vattenmyndighetens förslag till ny vägledning om inrättande och förvaltning av 

vattenskyddsområden, s. 12 (rapport 2021:4).  

 

4 Förutsättningar för ersättningsbedömning 

Vid bedömningen av ersättningsskyldigheten får inledningsvis fastställas hur den 

pågående markanvändningen sett ut innan vattenskyddsområdet beslutades och om 

det funnits någon inskränkning i markanvändningen innan vattenskyddsområdet 

inrättades.  

 

Av kartmaterialet i underlaget framgår att ett flertal fastigheter kommer att beröras av 

det utvidgade vattenskyddsområdet. Området i primär zon omfattades i princip av det 

nu gällande vattenskyddsområdet söder om bebyggelsen i Duvesjön. De ytor som 

inte tidigare omfattats av vattenskyddsområde finns inom sekundär zon.  
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4.1 Pågående markanvändning i de nya skyddszonerna 

Primär zon 

Marken inom primär zon utgörs idag av jordbruksmark, golfbana och skog. Området 

omfattas delvis av Lysegårdens naturreservat (inrättat 2004) och Lysegårdens 

Natura 2000-område (beslutat 2005). Området omfattas i huvudsak av det nuvarande 

vattenskyddsområdet för Lysegården.  

 

Sekundär och tertiär zon 

Marken inom sekundär zon utgörs idag av bl.a. bebyggelse, åker och skogsmark. 

Marken inom sekundär zon omfattas av flera befintliga skyddsformer; delvis 

Lysegårdens naturreservat (inrättat 2004), delvis nuvarande Lysegårdens 

vattenskyddsområde och delvis Svartedalens natur- och friluftsområde (inrättades i 

omgångar 1982, 1988 och 1999 och förvaltas som naturreservat).  

 

Även om marken idag används på visst sätt finns möjlighet att den pågående 

markanvändningen ändå kan anses vara en annan, i likhet med avgörandet NJA 

2015 s. 323 som refererats ovan. Förhållandena på den specifika platsen måste 

därför utredas innan det med säkerhet kan fastslås vilken den pågående 

markanvändningen ska anses vara på respektive fastighet.  

 

4.2 Befintliga skydd i området 

Delar av området som omfattas av det utvidgade vattenskyddsområdet och de 

justerade vattenskyddsföreskrifterna ingår idag i Lysegårdens naturreservat, 

Lysegårdens Natura 2000-område, Svartedalens natur- och friluftsområde, 

Svartedalens Natura 2000-område och Lysegårdens befintliga vattenskyddsområde.  

 

Inom Natura 2000-områdena råder bl.a. förbud mot skogsbruk och användande av 

bekämpningsmedel. Inom naturreservaten råder idag förbud mot bl.a. skogs- och 

jordbruksåtgärder och användning av kemiska bekämpningsmedel. 

 

Naturreservaten och Natura 2000-omåådet är inrättat för över tio år sedan, varför det 

inte bör finnas behov av att göra en bedömning av kumulerat intrång för de 

skyddsformerna enligt 31 kap. 9 § MB.  
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De befintliga skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde reglerar flera 

av de åtgärder som synpunkterna som inkommit från berörda, såsom användning av 

bekämpningsmedel, skogsbruksåtgärder och hantering av petroleumprodukter.  

 

Stora delar av vattenskyddsområdet kring Drypesjön omfattas även av strandskydd. 

 

5 Bedömning 

5.1 Utgångspunkter för ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 4 § MB 

För det fall att kommunen beslutar om att inrätta vattenskyddsområdet är det 

sannolikt att kommunen kan behöva betala ersättning till fastighetsägarna enligt  

31 kap. 4 § MB om föreskrifterna:  

a. inskränker pågående markanvändning, 

b. inskränkningen överskrider kvalifikationsgränsen (ca 10 %), och  

c. går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.  

 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) har 

tidigare ansetts motsvara allmänt krav på aktsamhet som en fastighetsägare får tåla 

utan rätt till ersättning (se t.ex. Miljööverdomstolens dom M 4900-00 den 16 maj 

2002). De allmänna råden i NFS 2003:16 är numera upphävda och föreskriftsrätten 

flyttad till Havs- och vattenmyndigeten. De har tagit fram ett förslag till vägledning om 

inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4). Förslaget ligger 

för närvarande för beslut efter att ha varit på remiss. Mark- och milljööverdomstolen 

har även meddelat en dom (mål nr M 6362-18) som fastslår avsteg från tidigare 

praxis och fastslår att i vart fall avseende bekämpningsmedel så kan en 

ersättningsrätt uppkomma för en fastighetsägare även om skyddsföreskrifterna i NFS 

2003:16 innehålls. Det kan dock argumenteras för att NFS 2003:16 tills vidare kan 

användas som vägledning i bedömningen av ersättningsrätt, ur det perspektivet att 

om en skyddsföreskrift är mer ingripande än NFS 2003:16 så bör den anses 

överstiga den nivå av aktsamhet som skäligen ska tålas utan att ersättningsrätt 

uppkommer. Risken för att kommunen skulle bli ersättningsskyldig för inrättandet av 

vattenskyddsområdet blir därmed mindre än om man valt skyddsföreskrifter som 

överensstämde med NFS 2003:16 eller var strängare än de föreskrifterna.  
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Vad som motsvarar krav på allmän aktsamhet enligt 2 kap. MB är inte helt tydligt 

fastställt i praxis. Skyddsföreskrifter som innebär generella förbud inom stora 

områden kan dock innebära en presumtion för ett ”avsevärt försvårande” av den 

pågående markanvändningen. Bedömningen påverkas dock av förhållandena i det 

enskilda fallet och bl a av sådana faktorer som hur skyddsvärt ett område är, och 

förekomsten av befintliga skydd talar för krav på en högre aktsamhetsnivå. 

  

Det aktuella vattenskyddsområdets zoner berörs av såväl naturreservat, Natura 

2000-område samt strandskydd, vilket kan tala för att en högre nivå av aktsamhet 

redan idag, innan utvidgningen och justeringen av vattenskyddsområdet, krävs av en 

fastighetsägare än i ett område som inte är skyddat alls. 

 

5.2 Bedömning av ersättningsrätt 

Varje ersättningsanspråk behöver hanteras separat, då bedömningen av 

ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får på 

fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den 

pågående markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en 

inskränkning i markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras 

i pengar. För en bedömning av ersättningsskyldigheten behöver de faktiska 

förhållandena för respektive fastighet redas ut och värdering sedan ske av 

värderingssakkunnig av den eventuella inskränkningen av pågående 

markanvändning. Utan en sådan värdering är det svårt att uttala sig om ersättningen 

eller risken för att kommunen ska behöva betala någon ersättning, då de 

bedömningarna påverkas av många parametrar som är avhängiga de faktiska 

förhållandena på varje individuell fastighet. Innan något konkret ersättningsanspråk 

inkommer är det därför svårt att göra en bedömning, då det till stora delar beror på 

vilken skyddsföreskrift det gäller och på vilket sätt fastighetsägaren menar att det 

vållat en begränsning i markanvändningen och vilken storlek på ersättning som 

fastighetsägaren begär. Härtill behöver även de befintliga skydden beaktas, då det 

behöver bedömas om de befintliga skydden också reglerar den anförda 

inskränkningen av markanvändningen. Man behöver alltså göra en bedömning av om 
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vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter ytterligare inskränker den aktuella 

markanvändningen på den specifika platsen jämfört med de befintliga skydden.  

 

För primär zon kan man konstatera att det endast är ett begränsat område som inte 

tidigare har omfattats av restriktioner. Den faktiska bedömningen av om ersättning 

ska utgå måste dock göras för varje individuell fastighet utifrån dess specifika 

förhållanden.  

 

Vad gäller sekundär zon är skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet något 

annorlunda utformade, där vissa åtgärder som är förbjudna inom primär zon istället 

är belagda med krav på tillstånd eller ansökan och godkännande från kommunens 

nämnd för miljöfrågor. Observera att ersättningsskyldighet för kommunen då först 

uppkommer om en ansökt åtgärd nekas eller förenas med särskilda villkor, vilket 

stadgas i 31 kap. 5 § MB. 

 

5.3  Bedömning av framställda synpunkter 

De synpunkter som framställts rör tvätt och uppställning av fordon, markarbeten, 

skogsbruket och hantering av petroleumprodukter. Generellt kan sägas att det 

utvidgade området redan idag omfattas av flera andra skyddsformer och 

skyddsföreskrifter som redan idag inskränker markanvändningen i olika avseenden 

och vittnar om ett överlag skyddsvärt område där det kan argumenteras för att MB:s 

hänsynsregler redan medför högre grad av aktsamhet. I nuläget synes det vara en 

begränsad mängd fastighetsägare som anser sig vara så pass berörda att de tar upp 

frågan om ersättning. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det kunna bli begränsad. 

De fall där den pågående markanvändningen uppgår till betydande ekonomiska 

värden (såsom skogs- och jordbruk och täktverksamhet) och där föreskriften avsevärt 

försvårar den pågående markanvändningen som medför störst risk för omfattande 

ersättning från kommunen. Det torde röra sig om en handfull fastighetsägare med 

den typen av verksamheter och anspråk. Inverkan på verksamheten vid Lysegården 

Sand & Trä torde efter justeringen av vattenskyddsområdet bli begränsad då stora 

delar av bolagets verksamhetsområde (och därtill de ytor som inkluderar 

jordframställningen och kontor etc.) undantagits från vattenskyddsområdet. Utan att 

ta del av specificerade ersättningsanspråk och gå igenom förhållandena på 
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respektive fastighet är det dock svårt att närmare bedöma eller kvantifiera 

ersättningen som kan bli aktuell. 

 

6 Sammanfattning och förslag till fortsatt handläggning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förslagen till skyddsföreskrifter och de 

synpunkter som framställts under samrådet, tillsammans med regleringen i MB och 

kommunens ersättningsprinciper, kan ge upphov till att vissa krav på ersättning 

framställs av berörda inom vattenskyddsområdet. Huruvida kommunen faktiskt 

kommer att behöva utge någon ersättning är i det här läget svårt att ge ett definitivt 

svar på.  

 

Som framgått av framställningen ovan är den ersättning som kommunen kan komma 

att bli skyldig att utge i stor grad avhängig de individuella förhållandena på respektive 

fastighet inom skyddsområdet.  

 

För att närmare utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid ett beslut 

om inrättande av vattenskyddsområdet behöver de faktiska förhållandena för respek-

tive fastighet inom vattenskyddsområdet redas ut och sedan en värderingssakkunnig 

anlitas för att ta fram ett värderingsutlåtande för berörda fastigheter.  

 

Värderingsutlåtandet bör avhandla bl a följande faktorer för den berörda fastigheten, 

- vad som är pågående markanvändning, 

- eventuella kumulationseffekter av befintliga skydd och om ersättning redan utgått 

för dessa, 

- hur stor inskränkningen blir, tillsammans med eller utöver de befintliga skydden.  

 

Utifrån detta får man göra en bedömning av i vilken omfattning som inskränkningarna 

kan anses följa av de krav på allmän aktsamhet som finns i 2 kap. MB. Dock är det 

ofta kostsamt att beställa dessa utlåtanden, utlåtandet kan ta lång tid att genomföra 

av värderingsmannen, som normalt också behöver inventera berörda fastigheter på 

plats, det rör sig om begränsade ytor som beläggs med restriktioner och det är 

endast ett fåtal fastighetsägare som berörs (i förevarande fall är det endast ägarna till 

en fastighet som har inkommit med synpunkter). Ur det perspektivet kan det framstå 
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som onödigt tids- och kostnadskrävande i detta skede att gå vidare med en fullskalig 

bedömning av hur stora ersättningsanspråk som eventuellt skulle kunna framställas.  

 

Som angivits ovan är det fastighetsägaren som ska framställa krav på ersättning 

samt har att styrka dessa anspråk och ansöka om stämning gentemot kommunen i 

domstol, ifall fastighetsägaren och kommunen inte kan finna en frivillig överens-

kommelse. Utifrån det perspektivet kan det vara mer ekonomiskt försvarbart att 

avvakta med eventuell ytterligare ersättningsutredning innan konkreta krav på 

ersättning framställts. Till dess kan framställningen ovan användas för att bilda sig en 

uppfattning om hur ersättningsbedömningen går till och tjäna som underlag för en 

mer generell uppskattning och bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av 

inrättandet av Lysegårdens vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.  

 

Utan underlag om de exakta förhållandena för respektive berört markområde på 

fastigheterna är det svårt att i nuläget redovisa mer än de generella bedömningar 

som framgår av denna promemoria. När mer konkret underlag och ersättnings-

anspråk föreligger, kan en fortsatt utredning göras om kommunens ersättnings-

skyldighet i de enskilda fallen/fastigheterna. 

 

Göteborg 2021-03-16 

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 

 

Bilagor 

1 Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M 4490-13 

2 Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom i mål M 6362-18 

 

1480152/PM ang Lysegården VSO 210316 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM  
2017-11-15 

meddelad i 

Vänersborg 

Mål nr M 4490-13 

 

  

  
 

 

 

 

 

Dok.Id 356319 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 

462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 80 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

 

 

KÄRANDE 

1. Henrik Flädjemark 

Flädje Gård 202 

311 65 Vessigebro 

   

2. Jonas Flädjemark 

Kärreberg Björsberg Gård 101 

311 65 Vessigebro 

  

Ombud för 1 och 2: Jur.kand. Christine Andersson 

Plogvägen 46 

239 31 Skanör 

  

SVARANDE 

Vatten & Miljö i Väst AB 

Box 110 

311 22 Falkenberg 

   

Ombud: Advokat Ted Wennerqvist och jur.kand. Åsa Radix 

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB 

Box 11165 

404 24 Göteborg 

  

SAKEN 

Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken  

_____________ 

 

DOMSLUT 

 

1. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet. 

 

2. Mark- och miljödomstolen förpliktar Vatten & Miljö i Väst AB att utge 

ersättning till Henrik Flädjemark och Jonas Flädjemark för rättegångskostnader med 

125 687 kr, varav 70 000 kr utgör ombudsarvode. På totalbeloppet ska utgå ränta 

enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.   

_____________ 

1
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT   M 4490-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Henrik Flädjemark och Jonas Flädjemark (i fortsättningen bröderna Flädjemark) 

har yrkat att Vatten & Miljö i Väst AB till dem ska förpliktas att utge 2 677 648 kr. 

 

Bröderna Flädjemark har yrkat att kapitalbeloppet räknas upp enligt 

konsumentprisindex (KPI) från den 13 december 2012 till dagen för dom i målet. 

 

Bröderna Flädjemark har vidare yrkat att ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå på 

nämnda uppräknade belopp från den 13 december 2012 till dagen för dom i målet 

och för tiden därefter enligt 6 § räntelagen till dess full betalning sker. 

 

Vatten & Miljö i Väst AB (i fortsättningen VIVAB eller bolaget)  har bestritt 

käromålet.  

 

VIVAB har vitsordat sättet att beräkna KPI, dock inte sättet att beräkna ränta. 

 

Gällande ränta på ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken har VIVAB vitsordat att 

ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från tillträdesdagen, alltså den 13 dec 2012 då 

skyddsföreskrifterna vann laga kraft, fram till en månad efter det då domen vunnit 

laga kraft. Därefter ska dröjsmålsränta enligt 6 § utgå till dess betalning sker. 

 

Gällande ränta på ersättning enligt 31 kap. 5 § miljöbalken har VIVAB vitsordat att 

ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från tillträdesdagen, alltså det datum 

avslagsbeslut i tillståndsfrågan vann laga kraft, fram till en månad efter det då 

domen vunnit laga kraft. Därefter ska dröjsmålsränta enligt 6 § utgå till dess 

betalning sker. 

 

Bröderna Flädjemark har yrkat ersättning för rättegångskostnader.    

 

 

2
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT   M 4490-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

 

 

 

 

PARTERNAS GRUNDER FÖR TALAN 

 

Bröderna Flädjemark 

 

De är lagfarna ägare till fastigheten Flädje 2:30 i Falkenbergs kommun. 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 26 oktober 2011 (dnr 513-5610-10) på 

VIVAB:s begäran om vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt på 

fastigheterna Vattsgård 1:63 och Flädje 2:30. Beslutet överklagades till regeringen 

som den 13 december 2012 avslog överklagandena. 

 

Beslutet om vattenskyddsområde försvårar avsevärt pågående markanvändning, 

främst växtodling, för dem på fastigheten.   

 

Ersättningsrätt för mark inom primär zon följer av beslutet om vattenskyddsområde 

för Kärrebergs vattentäkt av den 13 december 2012 då detta innebar förbud för 

yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel för 

mark inom primär zon. 

 

För mark inom sekundär zon har de ansökt om tillstånd hos Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun till yrkesmässig hantering av 

växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär zon på sin 

fastighet. Ansökan har dock avslagits, liksom deras överklagande till länsstyrelsen. 

Ansökan har prövats i sak men inte enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket 

uppställt, utan miljö- och hälsoskyddsnämnden har ställt mycket mer långtgående 

krav på deras ansökan än vad som följer av Naturvårdsverkets råd och vägledning. 

Detta utan att det har funnits någon saklig grund med hänsyn till människors hälsa 

och miljön. Vidare har miljö- och hälsoskyddsnämnden härigenom vid 

handläggningen av deras ansökan särbehandlat dem på ett negativt sätt i förhållande 

till andra verksamhetsutövare inom samma område. Det innebär att 31 kap 5 § 

miljöbalken inte utgör hinder för ersättning. 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT   M 4490-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

 

 

 

 

VIVAB 

 

VIVAB har angett följande grunder för sitt bestridande.  

 

Någon ersättningsgill skada enligt 31 kap. miljöbalken har inte uppkommit för 

bröderna Flädjemark av följande skäl.  

 

De aktuella skyddsföreskrifterna är inte mer långtgående än de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken.  

 

Kvalifikationsgränsen är inte uppnådd, dvs. pågående markanvändning har inte 

avsevärt försvåras. Fastigheten har sedan den 1 december 1995 omfattats av äldre 

skyddsföreskrifter för Kärrebergs vattentäkt, med motsvarande restriktioner som de 

nu gällande skyddsföreskrifterna, och något ytterligare intrång för sådan mark som 

redan tidigare omfattats av primär respektive sekundär zon har därför inte 

uppkommit. Motsvarande restriktioner har också till viss del gällt genom 14 § 

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2. 

 

Ersättningsrätt föreligger inte för mark som nyttjas för ändamålen golfbana och bete 

inom fastigheten då sådan markanvändning inte avsevärt försvåras genom 

restriktionerna i de nu gällande vattenskyddsföreskrifterna, samt då omvandling av 

sådan mark till åkermark dessutom skulle förutsätta en ändring av pågående 

markanvändning. Gällande växtodling har bröderna Flädjemark inte redovisat om 

de själva driver denna verksamhet eller om det är en arrendator eller annan 

nyttjanderättshavare. I sistnämnda fall är bröderna Flädjemark inte rätt part att 

framställa ersättningsanspråk avseende annan skada. I vart fall skiftena 1 och 2 

brukas av annan än bröderna Flädjemark. 

 

Ersättningsrätt enligt 31 kap 5 § miljöbalken föreligger inte eftersom något 

avslagsbeslut för bröderna Flädjemark gällande tillstånd enligt vattenskydds-

föreskrifterna inte föreligger i sak och då deras ansökan om tillstånd enligt 
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vattenskyddsföreskrifterna i praktiken har avvisats på grund av brister i ansökan. 

Dessa brister beror på bröderna Flädjemarks egen hantering, dvs. de har varit 

vållande. Vidare har ekologiskt jordbruk enligt uppgift bedrivits under flertalet år på 

fastigheten. 

 

Ersättningsrätt enligt 31 kap 5 § miljöbalken föreligger inte, och inte heller för 

"annan skada" enligt 31 kap. 4 § miljöbalken, eftersom tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifterna beviljats de verksamhetsutövare som brukar eller nyttjar 

den aktuella marken inom fastigheten.  

 

VIVAB bestrider att marken i fråga inte alls kan brukas för växtodling. Ekologiskt 

jordbruk har enligt uppgift bedrivits under flertalet år på fastigheten.  

 

För det fall mark- och miljödomstolen ändå skulle finna att ersättning ska utgå ska 

den avse endast de 5 hektar mark som numera omfattas, men inte tidigare omfattats, 

av primär skyddszon. Vidare ska ersättningen endast avse marknadsvärdeminskning 

då det inte är visat att bröderna Flädjemark brukar marken på sätt att de drabbats av 

”annan skada”. Ersättningen i övrigt ska bestämmas enligt av VIVAB ingivet 

värderingsutlåtande.  

 

Bröderna Flädjemarks inställning till VIVAB:s bestridandegrunder 

 

Beslutet av den 13 december 2012 är mer långtgående än vad miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler ger utrymme för. Detta gäller särskilt för primär zon för 

vilket förbud av yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska 

bekämpningsmedel följer. Av Naturvårdsverkets allmänna råd framgår att ett förbud 

är mer långtgående än vad som kan anses följa av miljöbalkens hänsynsregler. Det 

finns inga särskilda omständigheter i detta fall som skulle medföra en annan 

bedömning. Kvalifikationsgränsen är därmed uppnådd. Av Högsta domstolens 

praxis följer att markens pågående användning utgör åkermark och inte golfbana 

eller bete. Vidare har det ingen betydelse för rätten till ersättning om det har 
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förekommit ekologiskt jordbruk eller inte. Att åkermarken genom förbud eller 

genom avslag på tillståndsansökan inte kan brukas på normalt konventionellt sätt 

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

 

De är i egenskap av fastighetsägare berättigade till ersättning både för markens 

värdeminskning och för annan skada. Beslutet av den 13 december 2012 innebär att 

den pågående markanvändningen, åker, avsevärt försvåras. Bl.a. får detta till följd 

att sedvanliga grödor inte kan odlas och markens avkastning blir lägre. Detta 

medför i sin tur att om marken arrenderas kan inte arrendeavgift för normal 

åkermark tas. Den arrendeavgift som de kan få blir istället mycket lägre på grund av 

att marken omfattas av de restriktioner som följer av beslutet. 

 

Arrendeavgifterna har anpassats efter förhållandet att marken finns inom 

vattenskyddsområde och därmed inte kan brukas på sedvanligt sätt. Arrendeavgiften 

är därför avsevärt mycket lägre än vad de skulle vara om marken inte omfattades av 

vattenskyddsområde. Vilka arrendatorerna är och vilken verksamhet de bedriver 

kan växla men begränsningarna i den pågående markanvändningen är bestående.  

 

De bestrider att ersättning för endast 5 hektar inom primär zon ska utgå med hänsyn 

till precisering av olika skiften vad gäller skyddsområdesindelning före och efter 

beslutet om vattenskyddsområde från 2011 vad gäller arealer och tillståndsbeslut. 

 

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN (i huvudsak) 

 

Skyddsföreskrifterna i förhållande till de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken 

 

Bröderna Flädjemark 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområde är inte 

rättsligt bindande. De tar sikte på vad myndigheter bör tänka på när vatten-
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skyddsområdet ska bildas eller ombildas samt hur föreskrifter kan utformas. Att 

Naturvårdsverket föreslår att förbud ska gälla i primär zon är i första hand påkallat 

av miljöskäl men som verket framhåller innebär förbud att verksamhetsutövare 

lättare kan få ersättning. Att Naturvårdsverket i sina allmänna råd anger att förbud 

kan vara lämpligt i inre zon kan således inte läggas till grund för att ersättningsrätt 

enligt 31 kap. miljöbalken inte skulle föreligga.  

 

VIVAB 

 

Gränsen för vilken försiktighet som enligt de allmänna hänsynsreglerna ska iakttas 

har enligt rättspraxis ansetts kunna utläsas av Naturvårdsverkets allmänna råd m.m. 

I Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde anges förbud mot 

förvaring, transport och spridning av kemiska bekämpningsmedel inom den primära 

skyddszonen motsvara ett normalt skyddsbehov. För sekundär skyddszon anges att 

föreskrifter bör innefatta krav på tillstånd för att hantera sådana medel. Det anges 

vidare att krav på tillstånd bör föreskrivas för yrkesmässig hantering av 

växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde. I förevarande fall är vattenskydds-

föreskrifterna inte mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd. Kärrebergs 

grundvattentäkt är huvudvattentäkt för Falkenbergs kommun och har måttlig till 

extremt hög sårbarhet när det gäller geologiska förhållanden och risk för 

föroreningsskada på grundvattnet, och de antagna skyddsföreskrifterna är därför 

inte heller mer långtgående än vattentäktens skyddsbehov. 

 

Frågan om pågående markanvändning avsevärt har försvårats 

 

Bröderna Flädjemark 

 

Fastigheten är taxerad som jordbruksmark och marken används huvudsakligen för 

växtodling. Det är 29 hektar av fastigheten som berörs av beslutet om 

vattenskyddsområde. Föreskrifterna med förbud innebär att det inte längre är 

möjligt att bedriva konventionell växtodling på denna mark. 8 hektar omfattas av 
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primär zon. De har nekats tillstånd för de 21 hektar som omfattas av sekundär zon. 

Det är därmed inte möjligt att bedriva växtodling på denna mark heller. Pågående 

markanvändning har därmed avsevärt försvårats. 

 

Det nu aktuella beslutet om vattenskyddsområde ersätter ett tidigare sådant beslut 

från 1995 och avser ett större markområde. De geografiska förändringarna innebär 

att det nu aktuella beslutet ska betraktas som ett nytt beslut om vattenskydds-

område. Vidare grundades beslutet 1995 inte på miljöbalken.  

 

Ersättningsrätt för mark inom primär zon följer redan av beslutet om 

vattenskyddsområde då dess föreskrifter anger förbud för yrkesmässig hantering av 

bekämpningsmedel. Detta försvårar avsevärt pågående markanvändning. 

 

Tillämpningen av 2 kap. miljöbalken medför inte någon ändring till rätten till 

ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Rätten till ersättning stöds också av 2 kap. 

15 § regeringsformen och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europa-

konventionen. 

 

Det saknar betydelse att viss mark använts som golfbana. Marken kan plöjas upp 

och användas som jordbruksmark utan omfattande åtgärder.  

 

Det saknar betydelse för rätten till ersättning vilka föreskrifter som gällt enligt 

tidigare beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter. Intrånget eller skadan 

uppstår först då tillstånd nekas. 

 

VIVAB 

 

De tidigare vattenskyddsföreskrifterna från 1995 innehöll samma begränsningar 

som de nu aktuella för primär och sekundär zon i nu aktuella avseenden. Den enda 

förändring som skett avseende jordbruk är att restriktionerna gällande 
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handelsgödsel i primär zon har mildrats genom att tidigare förbud ersatts av ett 

tillståndskrav. Markanvändningen har därför inte avsevärt försvårats.  

 

Golfbanan har beviljats tillstånd för användning av handelsgödsel inom primär och 

sekundär skyddszon. Den pågående markanvändningen (golfverksamhet) påverkas 

således inte alls av skyddsföreskrifterna. Ett eventuellt återställande av marken till 

jordbruk utgör ändrad markanvändning då det är fråga om helt olika slags 

näringsverksamhet.  

 

Ersättningsrätt med hänsyn till 31 kap. 5 § miljöbalken 

 

Bröderna Flädjemark 

 

Ifråga om pågående markanvändning har den tillståndsprövning som skett av 

kommunen avseende den tidigare angivna tillståndsansökan bedömts på felaktiga 

grunder. Det ska inte inverka på bedömningen av en tillståndansökan i sig att annan 

verksamhetsutövare har bedrivit verksamhet inom området. Inte heller ska 

kommunen göra en egen civilrättslig tolkning av det nyttjanderättsförhållande som 

finns eller kan komma att finnas mellan markägaren och annan verksamhetsutövare. 

Dessa omständigheter ska inte ligga dem till last i denna process. Det kan heller inte 

krävas att de måste föra talan om oaktsam myndighetsutövning först och begära det 

aktuella målet vilande. 

 

De har ansökt om tillstånd till användning av växtnäring i form av mineralgödsel 

och organiskt gödsel samt växtskyddsmedel för 21 hektar i sekundär zon. Ansökan 

innehåller omfattande redovisning av deras sökta verksamhet, inklusive grödval, 

behov av insatsmedel, markförhållanden m.m. Samtliga sökta växtskyddsmedel var 

vid ansökningstillfället registrerade och godkända för användning i Sverige. 

Ansökan uppfyller i allt väsentligt de krav som ställs på en sådan ansökan enligt 

gällande allmänna råd och föreskrifter. De har särbehandlats av kommunen på ett 

negativt sätt. 
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Deras tillståndsansökan har enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut avslagits 

och inte avvisats. Därmed har nämnden prövat ansökan i sak. De har ingen 

anledning att uppfatta förhållandet på något annat sätt. Såväl beslutets lydelse och 

skäl visar att ansökan prövats i sak. Beslutet innebär att tillstånd till växtskydds- och 

växtnäringsmedel nekats. Avslagsbeslutet har inte berott på deras eget handlande i 

tillståndsärendet. Beslutet är en tillämpning av föreskrifterna från den 13 december 

2012. Det innebär att inga växtskyddsmedel tillåts vilket avsevärt försvårar 

pågående markanvändning. 

 

De har inte eller har haft något arrendeavtal med Gården Olof-Lars AB. VIVAB har 

bevisbördan för påståendet att det föreligger ett arrendeavtal mellan Gården Olof-

Lars och dem och under vilken tid detta i så fall görs gällande. Gården Olof-Lars 

ansökan avser rätt att använda växtskyddsmedel i två skiften i sekundär zon. 

Därmed korresponderar således inte heller Gården Olof-Lars ansökan eller 

tillståndsbeslut med den mark som de har ansökt om tillstånd för och yrkat 

ersättning för. Tillstånd för tre växtskyddsmedel synes i efterhand ha lämnats per 

telefon. De grundar sin talan på hur förhållandena var i december 2013. Oavsett om 

Gården Olof-Lars skulle bruka marken 2015 är det fastighetsägarna som drabbats 

av rådighetsinskränkningen.  

 

När det gäller tillståndet för Ullared Flädje Golfklubb avser det en annan fastighet 

och är därför inte relevant.  

 

VIVAB 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 13 augusti 

2014 att avslå bröderna Flädjemarks ansökningar om dels tillstånd till hantering av 

handelsgödsel inom primär skyddszon, dels tillstånd till hantering av växtnärings-

ämnen och kemiska bekämpningsmedel i sekundär zon. Dessa beslut innebär i 

praktiken en avvisning på grund av brister i underlaget och någon prövning i sak 
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som lett till avslag har således inte skett i tillståndsfrågan. Det åligger den som 

ansöker om tillstånd att inge det underlag som erfordras för att ansökan ska kunna 

prövas i sak och särskilt då den prövande myndigheten uttryckligen efterfrågat visst 

kompletterande underlag. Att ansökningshandlingarna inte har kunnat prövas i sak 

beror på bröderna Flädjemarks egen handläggning. Ett avvisnings- eller 

avslagsbeslut som beror på att ansökan i sig varit undermålig kan inte utgöra ett 

sådant ersättningsgrundande beslut som avses i 31 kap. 5 § miljöbalken. Att det i 

praktiken rör sig om ett avvisningsbeslut stöds också av vad länsstyrelsen, efter 

överklagande av nämndens beslut, angav i sitt beslut den 2 juli 2014. 

 

Som skäl för att inte bevilja bröderna Flädjemark tillstånd angavs följande i 

nämndens beslut. 

1. Sökanden har vidhållit att tillstånd ska gälla i 4 år trots att förvaltningen 

informerat om att tillstånd endast beviljas för ett år i taget. 

2. Ansökan omfattar golfbana där bekämpningsmedel och stallgödsel inte används. 

För golfbanan finns redan tillstånd till handelsgödsel och två ansökningar kan inte 

beviljas för samma mark. 

3. Villkor i tillstånd för år 2013 gällande funktionstest och sprutjournal vid 

användning av bekämpningsmedel inom Kärrebergs vattenskyddsområde har inte 

uppfyllts av den sprutförare som sökandena avser att anlita. 

4. Krav på att presentera växtodlingsplan har inte uppfyllts, trots begäran av 

förvaltningen. 

5. Specificerad preparatlista har inte ingivits, trots begäran av förvaltningen. 

6. Sökanden har inte presenterat uppgifter om hur användning av bekämpnings-

medel kommer att minimeras i odlingen, trots begäran av förvaltningen. 

 

Även om miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i tillståndsfrågan skulle anses 

utgöra avslag i sak kan den pågående markanvändningen inte anses avsevärt ha 

försvårats med mindre att bröderna Flädjemark visar att de tidigare beviljats sådana 

tillstånd.  
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Liknande tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna som de av bröderna Flädjemark 

sökta har meddelats andra sökande inom vattenskyddsområdet, t.ex. Glostorp 

Lantbruk AB. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 28 maj 2015 

att meddela Gården Olof-Lars AB tillstånd att inom fastigheten Flädje 2:30 sprida 

kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen inom yttre (sekundär) 

skyddszon för Kärrebergs vattentäkt till och med den 30 september 2019. Det har i 

målet framgått att tillståndet omfattar i vart fall skiftena 1 och 2 inom sekundär zon 

på fastigheten. Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna till spridning inom dessa 

delar av sekundär zon har således meddelats den som brukar det aktuella området.  

 

I primär skyddszon inom fastighten Flädje 2:30 har Flädje golfklubb tillstånd att 

sprida handelsgödsel, även om fastighetsbeteckningen inte nämns i beslutet. 

Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna avseende spridande av handelsgödsel i 

primär skyddszon har således beviljats den som brukar det aktuella området. 

 

Värdering av skadan 

 

Bröderna Flädjemark 

 

Värderingen har utförts av företaget Växa Sverige. Värderingen har utgått från att 

Flädje 2:30 berörs av både primärt och sekundärt skyddsområde för Kärrebergs 

vattentäkt och att inga kemiska bekämpningsmedel får användas. Brukad areal inom 

primärt skyddsområde uppgår till 8 ha. Jordarten varierar inom området från mo till 

lättlera med måttligt inslag av mull. Arealen inom sekundärt skyddsområde uppgår 

till 21 ha. Jordarten inom området domineras av leriga jordar med måttliga 

mullhalter. Värderingen tjänar till att beräkna de merkostnader och intäktsbortfall 

som uppkommer vid växtodling inom skyddsområdet för vattentäkten. 
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Värderingen utgår från att växtföljden måste ändras och vissa grödor som 

exempelvis höstraps inte alls kan odlas längre inom vattenskyddsområdet. 

Värderingen redovisar att det vid bekämpningsförbud kommer att bli 

skördereduktion på grund av svampangrepp, ogräs och insekter. Resultatet av 

kalkylerna redovisas i tabellen nedan. 

 

Växtföljd och TB 2. Spannmål, höstraps och konservärter 

Ej vattenskyddsområde   Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Gröda TB 2 Gröda TB 2 (kr/ha) Gröda TB 2 

  (kr/ha)      (kr/ha) 

Höstraps 2 300 Träda -2 800 Träda -2 660 

Rågvete 2 430 Rågvete       25 Rågvete  2 160 

Potatis 5 080 Råg
-
vete       25 Rågvete  2 160 

Korn 810 Träda -2 800 Kom    760 

Konservärt 2 190 Rågvete       25 Konservärt  1 910 

Rågvete 2 430 Rågvete       25 Rågvete  2 160 

Korn    810 Träda -2 800 Korn    760 

Medel 2 290   -1190   1040 

 

Värderingen omfattar även nedanstående kostnader som inte ingår i kalkylen ovan.  

 

Spridningsareal 

Om det blir begränsningar för spridning av flytgödsel på den primära skyddszonen 

får inte denna areal längre räknas som spridningsareal vilket har stor betydelse inom 

ett djurtätt område. Sprider man flytgödseln intill gården blir spridningskostnaden 

ca 15 kr per kbm. Ökas avståndet till ca 8 km från gården ökar kostnaden till ca 50-

60 kr per kbm. Differensen blir därmed 35-45 kr per kbm eller ca 700-900 kr per ha 

vid en giva på 20 kbm per ha.  

 

Försämrat markvärde 

Jordbruksmark som ligger inom vattenskyddsområde får ett sämre marknadsvärde. 

De regler som gäller inom ett vattenskyddsområde antas sänka markvärdet med ca 

35-40 % inom primär skyddszon där man inte får använda flytgödsel/urin, med ca 

25-30 % inom primär skyddszon om man får använda flytgödsel/urin" och med ca 
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15-20 % inom sekundärt vattenskyddsområde. Markvärdet utanför 

vattenskyddsområdet på fastigheten Flädje 2:30 uppskattas till 220 000 kr. 

 

Försämrad arrondering 

Merkostnad vid brukandet uppstår när gränsen för skyddszonen skär tvärs över ett 

fält som normalt brukas enhetligt. På fastigheten berörs ett fält där ca 2 ha ligger 

inom sekundär skyddszon medan den andra delen av fältet ligger utanför 

skyddszonen. Detta försvårar brukandet av fältet avsevärt då arealen inom 

skyddsområdet får brukas för sig. Både grödval och kemiska växtskyddsinsatser 

kommer att skilja sig åt mellan de båda fältdelarna. Den rörliga maskinkostnaden 

samt tidsåtgången för växtodlingen uppskattas bli fördubblad på arealen inom 

sekundär skyddszon. 

 

Slutresultatet av värderingen sammanfattas enligt nedan. Kalkylperioden i 

beräkningarna är 25 år med en kalkylränta på 4,00 %. De årsvisa summorna i 

beräkningarna ska därmed multipliceras med konstaten 15,622 enligt 

kapitaliseringstabellen. 

 

Primär skyddszon (8 ha)  

Merkostnad/intäktsbortfall Summa                 Summa efter 

Försämrat TB 2 27 840 kr/år           434 919 kr  

Minskad spridningsareal 6 400 kr/år              99 981 kr 

Minskat markvärde 704 000 kr              704 000 kr 

 

Sekundär skyddszon (21 ha)  

Merkostnad/intäktsbortfall Summa 

Försämrat TB 2 (21 ha) 26 250 kr/år            410 080 kr 

Sämre arrondering (2 ha) 3 350 kr/ha och år   104 668 kr 

Minskat markvärde 924 000 kr                924 000 kr 

Summa totalt 2 677 648 kr 
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VIVAB 

 

Värderingen har utförts av Mats Lundevaller, Forum Fastighetsekonomi AB. 

Värderingen har utgått från den så kallade IAN-metoden (Intrång i Areella 

Näringar). Metoden ger underlag för att bedöma en totalskada. Totalskadan 

beräknas som nuvärdet av årsskador under återstående innehavstid samt nuvärdet av 

marknadsvärdeminskningen efter innehavstiden. 

 

Värdetidpunkt är december 2012. Värderingsobjektet berörs av vattenskyddsområde 

på totalt ca 29 ha varav ca 8 ha (5 ha nytt område) inom primära skyddsområdet och 

ca 21 ha sekundära skyddsområde. Berört område består av åkermark lämplig för 

spannmålsodling, på vilken en del är upplåten för golfbana ca 5 ha. Föreskrifterna 

föreskriver att spridning av naturgödsel förbjuds inom primärområdet och är 

tillståndspliktigt inom sekundärområdet. Tillstånd för spridning av handelsgödsel 

krävs inom de båda områdena. Spridning av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjudet inom primära området och kräver tillstånd inom det sekundära området. 

Skillnaden i täckningsbidrag mellan normal spannmålsodling utan restriktioner och 

den alternativa växtodling som kan bedrivas efter att föreskrifterna börjat gälla be-

döms utgöra rätten till ersättning för både marknadsvärdeminskning och annan 

skada. 

 

Ca 29 ha åkermark bedöms beröras av vattenskyddsområdet, varav ca 5 ha bedöms 

vara utarrenderat som golfbana. Inom området bedöms pågående verksamhet vara 

spannmålsodling (och golfbana). Ändring av föreskrifterna för Kärrebergs 

grundvattentäkt bedöms beröra fastighetens primär zon med ca 8 ha och ca 21 ha 

sekundär zon. Av de 8 ha inom primära skyddszonen bedöms 5 ha inte legat inom 

primär skyddszon tidigare.  

 

För växtskyddsmedel, jordbruk och djurhållning gäller följande inom den primära 

skyddszonen:  
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 Hanteringen av växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen är förbjuden annat 

än för transport. 

 Lagring och hantering av gödselstäder, urinbrunnar eller ensilage-

anläggningar får inte förekomma utan tillstånd. Transport av handelsgödsel 

får ske utan tillstånd. 

 

För den sekundära skyddszonen gäller följande: 

 Annan hantering av växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än transport 

får inte ske utan tillstånd. 

 Annan hantering än transport av handelsgödsel, stallgödsel och andra 

organiska ämnen får inte ske utan tillstånd. 

 Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma. 

 

Det är skadan av att inte kunna fortsätta med biologisk gödsling och kemisk 

bekämpning som ska bedömas (intrångsersättning). Skadan beräknas som 

skillnaden i täckningsbidrag mellan "normalt brukande" och alternativt brukande 

enligt skyddsföreskrifterna för Kärrebergs vattenskyddsområde av grödorna 

rågvete, korn, höstraps, potatis och konservärt. 

 

Enligt beräkningskalkylen bedöms den årliga skadan avrundat till 8 000 kr/ha och 

år. Skadan ska beräknas utifrån 5 ha som inte tidigare legat inom primär skyddszon. 

Årskadan bedöms till 40 000 kr. Den så kallade M-faktorn enligt IAN-metoden för 

bedömning av intrångsersättningen bedöms till faktor 15. Ersättningen blir 

600 000 kr, (40 000 kr x 15 = 600 000 kr). 

 

Ägaranas återstående innehavstid har bedömts till 30 år. En nuvärdesberäkning av 

den årliga skadan på 40 000 kr under 30 år med 3 procents realränta ger en 

ersättning på 784 000 kr (40 000 kr x 19,6).  

 

Nuvärdet av marknadsvärdeminskningen på 600 000 kr om 30 år med 3 % ränta ger 

246 000 kr (600 000 kr x 0,41). Den totala skadan blir därmed 1 030 000 kr 
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(246 000 kr + 784 000 kr) för primärområdet på 5 ha (tillkommande areal). Annan 

skada är lika med: total skada minus marknadsvärdeminskning = 430 000 kr 

(1 030 000 kr - 600 000 kr). 

 

Den totala skadan kan därmed delas upp i: 

Marknadsvärdeminskning 600 000 kr 

Annan skada  430 000 kr  

Summa  1 030 000 kr 

 

Fastighetens marknadsvärdeminskning ska enligt expropriationslagens regler räknas 

upp med 25 procent. Den totala ersättningen för påverkan av vattenskyddsområdet 

bedöms därmed uppgå till avrundat 1 200 000 kr.  

 

BEVISNING 

 

Förhör under sanningsförsäkran har hållits med Henrik Flädjemark och Jonas 

Flädjemark. De har hörts om bl.a. jordbruksfastighetens värde, bruknings-

förutsättningar, upplåtelser, tillstånd och förutsättningar härför. 

 

På bröderna Flädjemarks och VIVAB:s begäran har miljö- och hälsoinspektör 

Kristina Lindefeldt, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun, 

hörts som vittne. Hon har hörts om bl.a. sina kontakter med kärandena, Gården Olof 

Lars företrädare och Glostorps AB:s företrädare i samband med prövning och beslut 

av tillstånd till yrkesmässig användning av växtskydd- och växtnäringsämnen inom 

Kärrebergs vattenskyddsområde.   

 

På VIVAB:s begäran har auktoriserade värderaren Ulf Weitze hörts om bl.a. 

värderingsfrågorna i målet och av Forum Fastighetsekonomi AB upprättat 

värdeutlåtande. 

 

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 
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DOMSKÄL 

 

Målet i sak 

 

Av 31 kap. 4 § miljöbalken följer att en fastighetsägare har rätt till ersättning på 

grund av beslut som innebär att pågående markanvändning inom berörd del av en 

fastighet avsevärt försvåras om beslutet t.ex. gäller föreskrifter enligt 7 kap. 22 § 

om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden. Det beslut om 

inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter som ersättningstalan i 

detta mål grundar sig på är Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 26 oktober 2011 

om vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt i Falkenbergs kommun. Beslutet 

vann laga kraft den 13 december 2012 genom att regeringen avslog överklagandena 

av länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens beslut hade föregåtts av en ansökan från 

VIVAB. 

 

Det var inget nytt vattenskyddsområde som inrättades. Det fanns redan 

vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt, senast beslutat den 1 december 

1995. I länsstyrelsens beslut den 26 oktober 2011 angavs också att det tidigare 

vattenskyddsområdet med föreskrifter upphörde att gälla. Genom det nya beslutet 

utvidgades bl.a. primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon i förhållande till 1995 

års beslut.  

 

En stor del av de markområden som bröderna Flädjemarks ersättningsanspråk avser 

har tillhört primär respektive sekundär skyddszon även enligt 1995 års beslut om 

vattenskyddsområde. Skyddsvillkoren i relevanta delar (jordbruk, djurhållning 

m.m.) för de båda zonerna är inte mer långtgående i 2011 års föreskrifter än i 1995 

års. De är i princip desamma med undantag av en mildring i 2011 års föreskrifter 

genom att spridning av handelsgödsel i primär zon inte är förbjuden, utan möjlig 

under förutsättning att miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd till det. Detta 

innebär att pågående markanvändning inte avsevärt (och inte alls) försvåras i fråga 

om de markområden som tillhör primär respektive sekundär zon enligt både 1995 
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års och 2011 års vattenskyddsföreskrifter. Bröderna Flädjemark har redan av detta 

skäl inte rätt till någon ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken i fråga om dessa 

markområden. Vad gäller primär zon är det mot bakgrund av det nu anförda endast 

ett område om fem hektar för vilket ersättning kan komma ifråga.  

 

VIVAB har som en generell bestridandegrund i målet angett att skydds-

föreskrifterna för vattenskyddsområdet inte är mer långtgående än de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (t.ex. försiktighetsprincipen och krav på bästa 

möjliga teknik) som en verksamhetsutövare är skyldig att följa. Ersättningsrätt 

skulle då enligt VIVAB över huvud taget inte föreligga eftersom pågående 

markanvändning inte avsevärt försvåras då det som anges i skyddsföreskrifterna 

redan följer av miljöbalkens hänsynsregler. VIVAB har i sammanhanget angett att 

skyddsföreskrifterna ligger i linje med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 

råd som rör vattenskyddsområden. Domstolen finner inte skäl att pröva denna 

bestridandegrund på andra markområden än de som gäller utvidgning av primär 

respektive sekundär zon. För de områden som är primär respektive sekundär zon i 

både 1995 års och 2011 års skyddsföreskrifter har domstolen redan kommit fram till 

att pågående markanvändning inte avsevärt försvåras och att ersättningsrätt därför 

saknas.  

 

En utgångspunkt är att när föreskrifter för vattenskyddsområde införs ska ersättning 

för rådighetsinskränkningar komma i fråga enligt vad som följer av 31 kap. 4 § 

första stycket 5 miljöbalken liksom gäller för övriga i paragrafen uppräknade 

områdesskydd m.m. (jfr t.ex. SOU 2013:59 s. 126-128). De föreskrifter och 

allmänna råd från Naturvårdsverket som VIVAB hänvisat till aktualiserades inte i 

tillämpliga delar för de utvidgade zonområdena förrän länsstyrelsen beslutade om 

gränsändringarna år 2011. Innan dess kan motsvarande restriktioner inte ansetts ha 

gällt enbart med stöd av de allmänna hänsynsreglerna. De båda rättsfall från 

Miljööverdomstolen som VIVAB åberopat i sammanhanget (MÖD 2002:55 och 

domen den 15 maj 2002 i mål nr M 4900-00, DM 41) avser andra situationer än i 

förevarande mål. Att ett beslut om vattenskyddsområde i och för sig aktualiserar 
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tillståndsplikt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter kan inte rimligen medföra att 

den lagstadgade ersättningsrätten enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 går förlorad. 

VIVAB kan således inte ha framgång med denna invändning. 

 

Om ett beslut om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter innebär att det krävs 

tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning enligt 31 kap. 4 § 

miljöbalken endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor. 

Detta följer av 31 kap. 5 § första stycket miljöbalken.  

 

Enligt länsstyrelsens beslut 2011 krävs tillstånd för, såvitt nu är aktuellt, följande 

åtgärder eller verksamheter. I primär skyddszon får annan hantering än transport av 

handelsgödsel inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I sekundär 

zon får annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel 

inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I sekundär zon gäller 

vidare att annan yrkesmässig hantering än transport av handelsgödsel, stallgödsel 

och andra organiska gödselmedel inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälso-

skyddsnämnden. Det kan tilläggas att annan hantering än transport av kemiska 

bekämpningsmedel är förbjuden i primär zon.  

 

Bröderna Flädjemark sökte tillstånd för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen 

och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon. Vidare ansökte de i ett 

annat ärende om tillstånd för yrkesmässig hantering av stallgödsel, andra organiska 

gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel i sekundär zon samt tillstånd till 

hantering av handelsgödsel i primär zon. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 

Falkenbergs kommun avslog emellertid ansökningarna. I skälen för de båda 

besluten räknade nämnden upp diverse uppgifter som ansökan inte kompletterats 

med trots att nämnden begärt att få in dessa uppgifter från bröderna Flädjemark.  

 

Bröderna Flädjemark överklagade nämndens båda avslagsbeslut till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen angav sammanfattningsvis i sina beslutsskäl att alla de 

kompletteringar som nämnden begärt inte var nödvändiga men att flera av dem var 
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det, t.ex. att växtodlingsplan och gödselplanering skulle presenteras och att det 

skulle redovisas hur man försökt begränsa sin användning av bekämpningsmedel. 

Länsstyrelsen fann att nämnden haft fog för att avslå ansökningarna eftersom 

sökandena - genom redovisat underlag i ansökan - inte visat att förutsättningarna att 

bevilja tillstånd var uppfyllda. Länsstyrelsen avslog alltså överklagandena. Besluten 

överklagades inte till mark- och miljödomstolen.   

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att bröderna Flädjemark inte har följt 

nämndens krav på komplettering av ansökningarna. Det är upp till nämnden att med 

hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall, t.ex. bakgrundskunskapen om 

aktuell verksamhet, bestämma vilket och hurudant underlag den behöver för sin 

prövning. I detta fall har det heller inte framkommit att det varit fråga om något 

material som bröderna Flädjemark inte kunnat få fram eller som varit oväsentligt. 

Domstolen anser att bröderna Flädjemark själva har varit vållande till att de fått 

avslag på sina ansökningar och inte heller gjort vad de kunnat för att begränsa sin 

skada i fråga om tillståndsansökningarna. Nämndens och länsstyrelsens 

avslagsbeslut kan vid sådant förhållande inte kan ligga till grund för ersättning 

enligt 31 kap. 5 § miljöbalken. I praktiken har det varit fråga om avvisningsbeslut 

från nämndens sida. Det kan anmärkas att vittnet Kristina Lindefeldt uppgett att 

bröderna Flädjemark inte kommit in med någon ny ansökan till nämnden. Det kan 

också tilläggas att andra verksamhetsutövare har fått tillstånd av nämnden enligt 

vattenskyddsföreskrifterna och det har inte framkommit att bröderna Flädjemark 

skulle ha nekats tillstånd om de haft kompletta ansökningar enligt nämndens 

önskemål. Med hänsyn till det anförda har bröderna Flädjemark inte rätt till 

ersättning i fråga om markområdena inom sekundär zon. Detta gäller således även 

det markområde i sekundär zon som inte tillhörde den zonen enligt 1995 års 

vattenskyddsföreskrifter. Inte heller har bröderna Flädjemark med hänsyn till det nu 

anförda rätt till ersättning i fråga om markområdena i primär zon annat än i de 

avseenden förbud gäller enligt 2011 års skyddsföreskrifterna för vattenskydds-

området.  
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Enligt vad domstolen ovan kommit fram till kan ersättning bli aktuell endast 

beträffande den del på fem hektar i primär zon som tidigare tillhörde sekundär zon. 

Detta markområde är det s.k. skifte 4 som tillsammans med skifte 3 utgör en del av 

en golfbana, vilken drivs av annan än bröderna Flädjemark. VIVAB har bestritt att 

utge ersättning för markområde som nyttjas som golfbana då sådan mark-

användning inte avsevärt försvåras genom restriktionerna i 2011 års vattenskydds-

föreskrifter och då omvandling av sådan mark till åkermark skulle medföra en 

ändring av pågående markanvändning. Mark- och miljödomstolen anser att 

ersättning till bröderna Flädjemark inte kan utgå för området redan av den 

anledningen att en övergång från golfbana till jordbruksverksamhet innebär en 

annan slags näringsverksamhet och därmed ändrad markanvändning (jfr t.ex. NJA 

2015 s. 323 p 4). Vidare krävs det med tanke på bl.a. sandbunkrar vissa 

markarbeten för en sådan övergång. Pågående markanvändning har alltså inte 

avsevärt försvårats för golfbaneområdet genom 2011 års vattenskyddsföreskrifter 

och ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken kan då inte utgå.     

 

Sammanfattningsvis ska alltså käromålet i sin helhet ogillas. 

 

Vad parterna har anfört i övrigt medför ingen ändring av den utgång i målet som 

mark- och miljödomstolen har kommit fram till enligt ovan. 

 

Rättegångskostnader 

 

Bröderna Flädjemark har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 158 659 kr, 

varav 102 972 kr utgör ombudsarvode. Kostnaderna för ombudsarvode avser endast 

tiden fram till år 2015 då ombudet Christine Andersson slutade på LRF Konsult.  

 

VIVAB har medgett betalningsskyldighet för bröderna Flädjemarks rättegångs-

kostnader i målet. Bolaget har medgett yrkat belopp, utom i fråga om ombuds-

arvode där endast 70 000 kr har medgetts främst med hänvisning till dålig 

processföring från ombudets sida i olika avseenden. 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT   M 4490-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Flädjemark stöder sitt yrkande beträffande ombudsarvode på fakturor från 

LRF Konsult. Av fakturorna och dess specifikationer framgår att en del av nedlagd 

tid och därmed fakturerat belopp avser överklagande av länsstyrelsens beslut om 

vattenskyddsområde till regeringen och i målet omnämnda ansökningar till miljö- 

och hälsoskyddsnämnden om tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskydds-

området. Dessa kostnader, som uppgår till mer än 33 000 kr, rör förvaltnings-

rättsliga förfaranden och kan inte anses vara rättegångskostnader hänförliga till 

förevarande mål hos mark- och miljödomstolen angående intrångsersättning. Av 

detta följer att bröderna Flädjemark kan tillerkännas ersättning för ombudsarvode 

endast med av VIVAB medgivet belopp, 70 000 kr. Övriga poster avseende 

rättegångskostnader är medgivna och ska därför betalas av VIVAB. 

Sammanfattningsvis ska alltså VIVAB ersätta bröderna Flädjemark för 

rättegångskostnader med 125 687 kr, varav 70 000 kr utgör ombudsarvode.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 425) 

Överklagande senast den 6 december 2017.  

 

 

Stefan Mattsson Sören Karlsson Göran Carlsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Mattsson (ordförande), de 

tekniska råden Sören Karlsson och Göran Carlsson samt den särskilda ledamoten 

Tore Gunnesson.   

 

 

 

 

23



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15

 

  

 
 

www.domstol.se  

 

D
V

 4
2
5
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 •
 2

0
1
4
-0

7
 

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 

Bilaga 1
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   Sid 1 (5) 

 

SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060106 

DOM 
2019-08-29 
Stockholm 

Mål nr 
M 6362-18 
 
 

 

Dok.Id 1501320     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

08-561 675 59 måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-06-12 i mål nr 
M 1006-16, se bilaga A 
 
PARTER 
 
Klagande 
Östads stiftelse, 863500-1285 
Östads säteri 1, 441 91 Alingsås 
  
Ombud: Advokaten Anders Linnerborg och jur.kand. Emelie Sandberg 
Setterwalls advokatbyrå AB 
Box 4501, 203 20 Malmö 
  
Motpart 
Lerums kommun 
443 80 Lerum 
  
Ombud: Advokaten Ted Wennerqvist och juristen Charlotte Bourner 
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB 
Norra hamngatan 18, 411 06 Göteborg 
 
SAKEN 
Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken  
___________________ 
 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 
 

1. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom beslutar Mark- och 

miljööverdomstolen att Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse med 1 440 000 kr, 

uppräknat med konsumentprisindex från den 30 april 2015 till dagen för denna dom 

samt avkastningsränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på det uppräknade beloppet 

från den 30 april 2015 till dess betalning sker.  

 

2. Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse med 148 990 kr för rättegångskostnader 

i Mark- och miljööverdomstolen, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till 

dess betalning sker. Beloppet avser ombudsarvode. 

____________ 
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  Sid 2 
SVEA HOVRÄTT DOM 

 
M 6362-18 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Östads stiftelse har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska förpliktiga Lerums 

kommun att utge intrångsersättning och ersättning för annan skada med totalt 

1 440 000 kr, uppräknat med konsumentprisindex från den 30 april 2015 till dess 

betalning sker, samt avkastningsränta (referensränta plus två procent) på det 

uppräknade beloppet från samma tidpunkt till dess betalning sker. 

 

Lerums kommun har bestritt stiftelsens talan. 

 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Mark- och 

miljööverdomstolen. 

 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Östads stiftelse har i allt väsentligt vidhållit sin talan så som den har redovisats i 

mark- och miljödomstolens dom. Därutöver har stiftelsen anfört i huvudsak följande: 

 

Den enskilde kan inte ha bevisbördan för vad som varit tillåtet före införandet av ett 

förbud. Den omständigheten att tidigare användning av kemiska bekämpningsmedel 

aldrig har påverkat kvaliteten på grundvattnet talar för att marken inte skulle vara 

känsligare än att tolv meters skyddsavstånd är tillräckligt. Ett påstående om att området 

skulle vara känsligare torde ligga på kommunen att styrka. Generellt har myndigheten 

bevisbördan vid ingrepp i fast egendom.  

 

Huvudregeln är att ersättning ska utgå när markanvändningen försvåras. Ändamålet 

med bestämmelsen talar för att en bevislättnad ska medges för det fall bevisbördan 

läggs på stiftelsen. 

 

Någon exakt bedömning av hänsynsreglernas räckvidd är inte nödvändig eftersom 

ersättning ska utgå för hela skadan redan då kvalifikationsgränsen passeras. 

Kvalifikationsgränsen är klart uppnådd trots viss osäkerhetsmarginal och 

värdeminskningen kan inte anses bagatellartad. 
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  Sid 3 
SVEA HOVRÄTT DOM 

 
M 6362-18 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
 

I den information som anges i själva beslutet om vattenskyddsområde formuleras 

hänsynskraven på följande sätt: ”Extra försiktighet bör iakttas vid användning av 

kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till 

dricksvattenbrunn, diken, dräneringsbrunnar eller ytvattendrag. Vid osäkerhet 

angående förekomst av brunnar bör kontakt tas med det kommunala miljökontoret för 

upplysning.” Denna kvalificering av hänsynskraven talar inte för att användning av 

bekämpningsmedel skulle vara förbjuden på ett område om 50 hektar. 

 

Lerums kommun har i allt väsentligt vidhållit sin talan så som den har redovisats i 

mark- och miljödomstolens dom. Därutöver har kommunen anfört i huvudsak följande: 

 

Stiftelsen har bevisbördan för att en ersättningsgill skada uppkommit samt i sådant fall 

för skadans omfattning. Det innebär att stiftelsen har att redovisa hur referensscenariot 

såg ut för användningen av kemiska bekämpningsmedel utifrån samtliga hänsynsregler 

i 2 kap. miljöbalken (MB) innan vattenskyddsområdet inrättades, och att inrättandet 

lett till ett ”avsevärt försvårande”. Att bevisbördan placeras hos stiftelsen 

överensstämmer även med bevissäkringsteorin, eftersom det är stiftelsen som har bäst 

möjligheter att, i det enskilda fallet säkra bevisning angående området, markens 

genomsläpplighet, spridningsmetoder samt vilket medel som avses och dess 

egenskaper (flyktighet, spridningsegenskaper, giftighet etc.). 

 

Det finns inget stöd för stiftelsens påstående att kemiska bekämpningsmedel aldrig 

påverkat vattenkvaliteten i området. Att kemiska bekämpningsmedel historiskt inte 

påverkat en vattentäkt visar inte heller att de inte skulle kunna göra det i framtiden. 

 

Sjöviks vattenskyddsområde är inrättat för att skydda Sjöviks grundvattentäkt från 

förorening. Grundvattentäkter kräver ett mer omfattande skyddsområde än 

ytvattentäkter. Syftet med vattenskyddsområdets primära zon är att en akut förorening 

ska kunna upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen. 

Föreskrifterna är formulerade i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 

1997:2 som kodifierar det allmänna aktsamhetskravet. Föreskrifterna motsvarar 

således allmän aktsamhet och den inskränkning som ska tålas utan ersättning. 
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  Sid 4 
SVEA HOVRÄTT DOM 

 
M 6362-18 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Lerums kommun har inrättat ett vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt. Av 

föreskrifterna för skyddsområdet framgår att hantering av kemiska bekämpningsmedel 

är förbjuden inom en primär zon, med undantag för transport och hastigt påkommen 

punktsanering i vissa fall. Östads stiftelse har begärt ersättning enligt 31 kap. 4 § MB 

med hänvisning till att föreskrifterna avsevärt försvårar driften av konventionellt 

jordbruk på ett antal fastigheter som helt eller delvis omfattas av den primära zonen. 

 

Fastighetsägaren har rätt till ersättning endast för sådana inskränkningar i pågående 

markanvändning som går utöver de allmänna hänsynskraven i 2 kap. MB (se prop. 

1997/98:45 I s. 551). Det innebär att bedömningen av om markanvändningen avsevärt 

försvåras ska göras med utgångspunkt i en användning som är förenlig med 

hänsynsreglerna. Frågan i målet är således om redan hänsynsreglerna medfört så 

långtgående begränsningar av rätten att använda kemiska bekämpningsmedel inom 

berörda områden, att pågående markanvändning inte avsevärt försvåras av 

föreskrifterna. 

 

Någon mer exakt bedömning av hänsynsreglernas innebörd i det enskilda fallet kan 

ofta inte göras i mål om ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Föreskrifter som generellt 

förbjuder användningen av kemiska bekämpningsmedel inom stora områden kan dock 

i många fall presumeras innebära att konventionell jordbruksverksamhet avsevärt 

försvåras i den mening som avses i bestämmelsen. 

 

I detta fall sträcker sig berörd åkermark inom den primära zonen flera hundra meter 

från den vattentäkt som skyddas av föreskrifterna. Det finns inga uppgifter i målet som 

talar för att särskild försiktighet är påkallad i området på grund av markens 

genomsläpplighet, väderförhållandena eller liknande omständigheter. Under dessa 

förhållanden kan det presumeras att förbudet mot användning av kemiska 

bekämpningsmedel avsevärt försvårar driften av konventionellt jordbruk. Östads 

stiftelse har därför rätt till ersättning för det intrång i den pågående verksamheten som 

skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet inneburit. Parterna är överens om 

ersättningens storlek. Överklagandet ska därför bifallas. 
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  Sid 5 
SVEA HOVRÄTT DOM 

 
M 6362-18 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
 

Östads stiftelse har i Mark- och miljööverdomstolen begärt att kapitalbeloppet ska 

uppräknas med konsumentprisindex, som det får förstås, från den 30 april 2015 till 

tidpunkten för betalning. Detta får anses vara en i överrätt otillåten ändring av talan. 

Uppräkningen bör istället ske med konsumentprisindex till tidpunkten för dom, i 

enlighet med yrkandet i mark- och miljödomstolen. Ränta bör utgå i enlighet med 

yrkandet i hovrätten. 

 

Vid denna utgång ska Lerums kommun Östads stiftelses rättegångskostnader i Mark- 

och miljööverdomstolen. Yrkat belopp är skäligt. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2019-09-26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Mikael Hagelroth, 

referent, tekniska rådet Ingrid Johansson samt tf. hovrättsassessorn Annika Grönlund.  

 

Föredragande har varit Leonard Örner. 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2018-06-12 

meddelad i 

Vänersborg 

Mål nr M 1006-16 

 

  

  
 

 

Dok.Id 384331 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 

462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 80 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.vanersborgstingsratt.domstol.se 

 

 

 

PARTER 

 

Kärande 
Östads stiftelse, 863500-1285 

Östads säteri 1 

441 91 Alingsås 

  

Ombud: Advokaten Anders Linnerborg 

Box 4501 

203 20 Malmö 

  

Svarande 
Lerums kommun 

443 80 Lerum 

  

Ombud: Advokaten Ted Wennerqvist och jur.kand. Charlotte Bourner 

Norra Hamngatan 18 

411 06 Göteborg 

  

SAKEN 

Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken  

_____________ 

 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet. 

2. Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse för dess rättegångskostnad med 

347 186 kr, varav 295 245 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.  

_____________ 

1
Bilaga A
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  M 1006-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

BAKGRUND 

Lerums kommun har beslutat att inrätta vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt. 

Beslutet vann laga kraft den 30 april 2015. Vattenskyddområdet är uppdelat i en 

primär och en sekundär zon. För vattenskyddsområdet gäller särskilda 

skyddsföreskrifter. I 3 § i föreskrifterna, som har rubriken ”Bekämpningsmedel”, 

föreskrivs att hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet inom den 

primära skyddszonen. Från förbudet undantas transport av kemiska 

bekämpningsmedel. Från förbudet undantas även hastigt påkommen punktsanering 

mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa, under 

förutsättning att samråd först hålls med den kommunala nämnden för miljöfrågor 

inför varje sådan åtgärd.   

 

Östads stiftelse äger följande fem fastigheter som helt eller delvis omfattas av det 

antagna vattenskyddsområdets primära och sekundära zon: Östad 1:1, Östad 2:1, 

Östad 4:1, Östad 5:1 och Östad 14:1. All berörd mark arrenderas ut. 

 

Östads stiftelse har i målet begärt ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken med 

hänvisning till att den pågående markanvändningen inom berörda delar av 

fastigheterna avsevärt försvåras till följd av beslutet att inrätta vattenskyddsområdet, 

med tillhörande skyddsföreskrifter. Den pågående markanvändningen som bedrivs 

på de berörda fastigheterna och som är relevant i målet utgörs av konventionellt 

jordbruk, vilket innefattar användande av kemiska bekämpningsmedel. 

 

Den huvudsakliga invändningen från Lerums kommun mot ersättningsskyldighet är 

att de införda skyddsföreskrifterna inte går utöver den allmänna aktsamhet som 

verksamhetsutövaren ändå är skyldig att iaktta enligt 2 kap. miljöbalken. Parterna 

har olika uppfattning i frågan om de antagna skyddsföreskrifterna går längre än vad 

som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken eller inte. För det fall mark- 

och miljödomstolen finner att Östads stiftelse har rätt till ersättning enligt 31 kap.   

4 § miljöbalken är parterna däremot överens om ersättningsbeloppets storlek. 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Östads stiftelse 

Östads stiftelse har framställt följande yrkande. Lerums kommun ska förpliktas att 

till Östads stiftelse utge 1 440 000 kr uppräknat med konsumentprisindex, beräknat 

på förändringen vid jämförelse mellan index gällande den 30 april 2015 och index 

gällande vid dag för dom. På det uppräknade kapitalbeloppet ska avkastningsränta 

enligt 5 § räntelagen utgå från den 30 april 2015 till dag för dom, och därefter ska 

utgå dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från dag för dom till dess betalning sker. 

 

Östads stiftelse har även yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med 347 186,40 

kr, varav 295 245 kr avser ombudsarvode och 51 941,40 kr avser utlägg.  

 

Lerums kommun 

Lerums kommun har bestritt Östads stiftelses yrkanden och i övrigt angett följande 

inställning. För det fall mark- och miljödomstolen finner att Östads stiftelse har rätt 

till ersättning vitsordas yrkat kapitalbelopp om 1 440 000 kr uppräknat med 

konsumentprisindex som skäligt i och för sig. Sättet för uppräkning med 

konsumentprisindex vitsordas. Vad gäller ränteyrkandet vitsordas att 

avkastningsränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från den 30 april 2015, men 

avkastningsräntan ska löpa fram till en månad efter dag för dom. Därefter ska 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen löpa till dess betalning sker. 

 

Lerums kommun har inte vitsordat skäligheten av yrkad rättegångskostnad. 

 

GRUNDER  

 

Östads stiftelse 

Lerums kommuns beslut att inrätta vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt med 

tillhörande skyddsföreskrifter har medfört att pågående markanvändning avsevärt 

försvårats inom fem fastigheter som helt eller delvis omfattas av det antagna 

vattenskyddsområdets primära och sekundära zon och som ägs av Östads stiftelse: 
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Östad 1:1, Östad 2:1, Östad 4:1, Östad 5:1 och Östad 14:1. 

 

Det är bedrivandet av konventionellt jordbruk, vilket förutsätter användande av 

kemiska bekämpningsmedel, som avsevärt försvåras på följande två sätt: 

1. Förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel inom den primära 

skyddszonen har medfört minskad grödproduktion (inkomstbortfall) och 

ökade arbetskostnader på grund av extra arbete för mekanisk 

ogräsbekämpning. 

2. Uppdelningen av primär och sekundär skyddszon har nödvändiggjort 

förändrad uppdelning av odlingsfälten på berört markområde. Detta 

eftersom det med hänsyn främst till förbudet mot kemiska 

bekämpningsmedel i den primära zonen inte är möjligt att bruka jorden i 

primär och sekundär skyddszon på samma sätt. Det har blivit nödvändigt att 

utöka antalet fält från fem till sju, och flertalet andra fält har antagit 

försämrade former. Detta har medfört en försämrad fältform för berört 

markområde, vilket i sin tur lett till ökade brukningskostnader. 

 

Förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel och den uppkomna 

försämrade fältformen har inneburit ett kvalificerat intrång och en skada som 

Östads stiftelse inte varit skyldig att tåla. Grund för ersättning föreligger därmed i 

enlighet med 31 kap. 4 § miljöbalken. 

 

Det är inte en förutsättning för rätt till ersättning att de antagna skyddsföreskrifterna 

går utöver allmän hänsyn enligt 2 kap. miljöbalken. Det införda förbudet mot 

användning av kemiska bekämpningsmedel går för övrigt, under alla förhållanden, 

längre än den aktsamhet som åligger verksamhetsutövaren enligt hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken. 

 

Östads stiftelse bör tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader oavsett 

utgången i målet. Då kommunen har ansett att ersättning enligt 31 kap. 4 § 

miljöbalken inte ska utgå alls har Östads stiftelse haft skälig anledning att få sin 

talan prövad. 

4



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29

   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  M 1006-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Lerums kommun 

I första hand görs gällande att Östads stiftelse saknar rätt till ersättning eftersom de 

antagna skyddsföreskrifterna inte går längre än vad som utgör skälig aktsamhet 

enligt 2 kap. miljöbalken, och som Östads stiftelse ändå (utan förekomsten av 

skyddsföreskrifterna) hade varit skyldig att iaktta. Det är fråga om inskränkningar 

som Östads stiftelse skäligen ska tåla utan rätt till ersättning. Förbud mot kemiska 

bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen samt uppdelning av 

vattenskyddsområdet i en primär och en sekundär zon följer av Naturvårdsverkets 

allmänna råd NFS 2003:16 och motsvarar därmed skälig aktsamhet enligt 2 kap. 

miljöbalken. Det motsvarar alltså skälig aktsamhet att inte hantera kemiska 

bekämpningsmedel vid en kommunal vattentäkt. 

 

I andra hand, för det fall domstolen finner att de antagna skyddsföreskrifterna går 

längre än vad som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken, görs gällande 

följande. Östads stiftelse saknar rätt till ersättning eftersom den pågående 

markanvändningen inte avsevärt har försvårats; den s.k. kvalifikationsgränsen är 

inte uppfylld. Detta eftersom skyddsföreskrifternas påverkan på den pågående 

markanvändningen som överstiger vad som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. 

miljöbalken är mycket begränsad. Påståendet om att kvalifikationsgränsen inte är 

uppfylld görs endast gällande om domstolen finner att det vid bedömningen av 

huruvida markanvändningen ”avsevärt försvårats” enbart ska beaktas det 

försvårande som går utöver den allmänna hänsyn som följer av 2 kap. miljöbalken. 

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Östads stiftelse 

Östads stiftelse har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande. 

 

Domstolen har att ta ställning till om kommunens beslut om vattenskydds-

föreskrifter med förbud mot användning av växtskyddsmedel på Östads stiftelses 

marker innebär en sådan inskränkning som ger rätt till ersättning enligt 31 kap. 

miljöbalken. Då parterna i detta mål är ense om hur stor ersättning som ska utgå i 
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händelse av att ersättningsskyldighet föreligger är ersättningens storlek inte en fråga 

i målet.  

 

Bestämmelsen i 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken innebär att fastighetsägare 

har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning 

inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller föreskrifter 

enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområden. 

Av 7 kap. 22 § följer att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela sådana 

föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området 

som behövs för att tillgodose syftet med området. I förevarande fall har kommunen 

beslutat om skyddsföreskrifter för ytvattentäkt med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 

 

För att ersättning ska kunna utgå krävs att pågående markanvändning inom berörd 

del av fastigheten avsevärt försvåras.  

 

Av praxis framgår att pågående markanvändning inte bara tar sikte på den 

markanvändning som rent faktiskt finns just vid värdetidpunkten och att en 

bedömning ska utgå från vad som vid varje tidpunkt framstå som en naturlig 

fortsättning av den pågående markanvändningen. Mark som legat i träda i ungefär 

40 års tid har bedömts genom olika åtgärder kunna återställas och ge rätt till 

ersättning enligt 31 kap. miljöbalken (se NJA 2015 s. 323). 

 

I detta fall bedrivs jordbruk på fastigheten som påverkas menligt av de föreskrifter 

som åberopats i målet och att ett rationellt jordbruk utgör pågående 

markanvändning på det sätt som beskrivits i värdeutlåtandet från Mikael Gröndahl 

torde vara uppenbart.  

 

Kommunen har hävdat att pågående markanvändning inte avesvärt försvåras 

eftersom skyddsföreskrifterna inte är mer ingripande än vad som gäller enligt 

försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken. Kommunen har vidare hävdat att 

försiktighetsprincipen enligt praxis ska utgå från vad som är normala 
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skyddsföreskrifter på sätt som anges i Naturvårdsverkets Allmänna råd NFS 

2003:16.  

 

Vattenskyddsområde har i nu aktuellt fall införts på grund av att det föreligger ett 

formellt krav att skydda vattentäkter. Av beslut och underlag framgår att 

avgränsningen av området har skett enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, 

schabloner och med dataprogrammet Modflow. Det stämmer inte att verksamheten 

innebär skada på annans egendom. Det är inte visat att spår från Östads stiftelses 

användning av bekämpningsmedel förekommit i dricksvattnet.      

 

Den aktsamhet som kan följa av 2 kap. 3 § miljöbalken ska inte utesluta en rätt till 

ersättning.  

 

Kommunens beslut om att förbjuda användning av växtskyddsmedel har avsevärt 

försvårat pågående markanvändning. Det följer då direkt av 31 kap. 4 § första 

stycket 5 att Östads stiftelse har rätt till ersättning. Om denna inskränkning skulle 

utgöra allmän hänsyn som inte grundar ersättning skulle ersättningsrätten i 31 kap. 

4 § första stycket 5 sakna betydelse, trots att ett beslut fattats med stöd av 7 kap.   

22 § och uttryckligen träffas av ersättningsbestämmelsens ordalydelse.  

 

Bestämmelser om hänsyn finns i flera andra lagstiftningar utöver 2 kap. 

miljöbalken. Enligt exempelvis områdesbestämmelser enligt 14 kap. 11 § plan- och 

bygglagen, 30 § skogsvårdslagen och 12 kap. 8 § miljöbalken följer att hänsyn ska 

tas i olika avseenden i förhållande till de intressen som lagarna avser skydda. Dock 

anges i dessa lagar att hänsynen inte få vara av sådant slag att ersättningsskyldighet 

uppkommer, dvs hänsynen ska inte nå upp till kvalifikationsgränsen ”avsevärt 

försvårad”. I 30 § skogsvårdslagen anges detta explicit i bestämmelsens tredje 

stycke.  

 

Av bestämmelsen om ackumulerad skada i 31 kap. 9 § miljöbalken framgår att olika 

slag av hänsyn kan sammanläggas inom viss tid för att tillsammans nå upp till 

kvalifikationsnivån ”avsevärt försvårad”. Detta är om något ett tydligt bevis för att 
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den aktsamhet eller hänsyn som i något sammanhang kan krävas utan ersättning 

ligger klart under kvalifikationsnivån avsevärt försvårad. För att bedöma om 

ersättning i detta fall ska utgå får man alltså klarlägga om den skada som det i detta 

fall är fråga om överstiger kvalifikationsgränsen avsevärt försvårad pågående 

markanvändning.  

 

Räckvidden av 2 kap. 3 § miljöbalken bestäms genom 2 kap. 7 § miljöbalken vilken 

ibland benämnd ”orimlighetsregeln” i och med att den hänsyn som i och för sig kan 

ställas får gå så långt att det inte är orimligt att uppfylla kraven. Denna orimlighet 

torde närma sig gränsen för då verksamheten inte längre går att bedriva, dvs det 

som i andra sammanhang benämns synnerlig olägenhet. I praxis finns exempel på 

skyddsmått som krävts av en verksamhetsutövare som uppgått till tiotals miljoner 

kronor. I fall då det är fråga om så långtgående skada för verksamhetsutövaren 

närmar det sig snarare gränsen för där inlösen kan bli aktuellt. Att avsikten inte kan 

vara att sådana krav ska kunna ställas utan ersättning visas närmast av att de 

ersättningsregler som finns i 31 kap. miljöbalken faktiskt medger ersättning redan 

då pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

 

När det gäller tillämpligheten av NJA 2015 s. 323 så kan man inte enbart uttyda vad 

som kan anses var pågående markanvändning. Domen ger, bl.a. enligt den tolkning 

som Lantmäteriets expert Leif Norell gör, även uttryck generellt för den rätt till 

ersättning som ska föreligga och att den inte ska urholkas av de allmänna 

hänsynsreglerna. Norell säger i sin kommentar till HD:s dom bland annat följande. 

”HD uttalade alltså att MB:s regler ska tolkas och tillämpas i linje med vad som 

följer av RF:s bestämmelser om ersättning vid rådighetsinskränkningar och av 

Europakonventionen. I det aktuella fallet innebar det att rätten till ersättning inte 

ska påverkas av hänsynsreglerna eller några andra generella inskränkningar i 

markanvändningen. Detta uttalande av HD synes innebära att 

förarbetsuttalandena, att mer generella hinder eller ingripanden som kan följa av 

exempelvis de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB inte bör ge upphov till 

ersättning, inte längre har någon bäring.” 
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Vad som kan ha varit vägledande före denna dom om aktsamhet som skulle tålas 

utan ersättning äger alltså inte längre relevans eller aktualitet. Såväl de resonemang 

som kan ha förts i den tidigare redovisade praxis som gällde för aktsamhet enligt 19 

kap. 1 § i 1983 års vattenlag samt de numera upphävda allmänna råden från 2003, 

äger inte längre tillämplighet. Rättsutvecklingen har varit betydande sedan dess.  

 

Kommunen har anfört att NJA 2015:323 inte går att applicera på nuvarande fråga 

då det i fallet var fråga om inrättande av naturreservat och ifrågavarande fall 

behandlar vattenskyddsområde. Ersättningsreglerna för intrång till följd av 

vattenskyddsområde enligt 31 kap. 4 § är helt synonyma med de som gäller för 

naturreservat och de träffar som regel samma typ av verksamheter och mark: 

jordbruks- och skogsmark. Rättsfallet är därmed vad avser pågående 

markanvändning m.m. fullt tillämpligt på vattenskyddsområde. Att det är olika 

skyddsföreskrifter som föreskrivits påverkar inte bedömningen kring pågående 

markanvändningens avgränsning.  

  

Av förarbetena till bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken framgår i och för sig att 

rätt till ersättning inte finns vid myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags 

aktsamhets- eller hänsynskrav följs. Verksamhetsutövare är vidare skyldig att följa 

hänsynsreglerna, oavsett om myndigheten ingriper eller inte. En markanvändning 

kan aldrig anses försvårad så länge det allmännas beslut enbart går ut på att 

fastighetsägaren ska följa en hänsynsregel. Utgångspunkten kan vara att åtgärder 

som kräver ett generellt tillstånd utgör en ändrad markanvändning och att ersättning 

inte ska betalas om åtgärden förbjuds (se prop. 1997/98:45 del 1 s. 550f.). 

 

Den användning som förbudet i föreskrifterna för vattenskyddsområdet tar sikte på 

var dock inte förbjuden före skyddsföreskrifternas fastställande.  

 

Bedömningen av vad som är pågående markanvändning och grund för ersättningen 

ska enligt allmänna principer om legalitet göras utifrån de förhållanden som rådde 

innan förordnandet om vattenskyddsområde vann laga kraft. Enligt allmänna 

skaderegleringsprinciper är det tidpunkten just innan den ersättningsgilla skadan 
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uppstår som är relevant för skadebedömningen, den s.k. värdetidpunkten. 

Värdetidpunkten är därmed i detta fall den 7 april 2015 då förordnandet vann laga 

kraft.  

 

Fram till den 15 juli 2014 gällde enligt SNFS 1997:2 generellt förbud mot spridning 

av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde utan tillstånd. Då detta faktum 

orsakade problem i ersättningshänseende när markanvändningen inskränktes för 

fastighetsägare, ansåg regeringen att det fanns skäl att se över regelsystemet så att 

rätten till ersättning skulle vara tydlig. Det kan hänvisas till SOU 2013:59 s. 127 -

128. 

 

Föreskriften i 14 § i SNFS 1997:2 om att användning av kemiska bekämpnings-

medel är förbjudet gäller enligt tredje strecksatsen i vattenskyddsområde. Något 

vattenskyddsområde kan dock inte anses ha förelegat innan beslutet om det aktuella 

vattenskyddsområdet vann laga kraft. Vid värdetidpunkten den 7 april 2015 förelåg 

därmed inte en tillståndsplikt. Bedömningen ska göras med bortseende från det 

beslut som grundar ersättningen.  

 

Föreskrifterna i NFS 2015:2 trädde inte i kraft förrän den 1 november 2015 och 

hade således inte börjat gälla vid värdetidpunkten den 7 april 2015. Dessa regler är 

därmed inte tillämpliga vad avser den aktsamhet som gällde vid värdetidpunkten 

eller i ersättningshänseende. Detta följer av legalitetsprincipen. Bestämmelserna kan 

bara anses äga relevans om det som anges kan anses motsvara vad som även vid 

värdetidpunkten var brukligt i jordbrukssammanhang. 

 

Av föreskrifterna NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel, 6 kap. 2 §, framgår numera att förbud mot användande av 

växtskyddsmedel i vattenskyddsområde enligt generella normer inte gäller när det 

finns föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Därmed kan inte sådan användning 

längre räknas som generellt reglerad i annan lag från ersättningssynpunkt.            
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Om man utgår från den normala aktsamhet som kan behöva iakttas i jordbruks-

verksamhet och om de försiktighetsmått som anges i bestämmelsen i 3 kap. 1 § NFS 

2015:2 skulle anses motsvara allmän aktsamhet, föreskrivs ett skyddsavstånd på 12 

meter till dricksvattenbrunnar vid spridning av växtskyddsmedel. Beträffande 

aktsamheten i 3 kap. 2 § NFS 2015:2 föreskrivs att den som yrkesmässigt sprider 

växthusmedel utomhus ska hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och 

vattendrag och omgivande mark. Skyddsavståndet ska anpassas efter 

omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till […] 

4p. ”omgivningens känslighet för medlet”. Det har inte framkommit några skäl till 

att ett längre avstånd än 12 meter behöver iakttas. En enskild dricksvattenbrunn 

saknar de möjligeter till rening och behandling av vattnet som finns för ett 

kommunalt vattenverk och torde därför vara känsligare. Den enda begränsning i 

form av hänsyn som gäller är alltså att det vid spridning av växtskyddsmedel ska 

vara ett skyddsavstånd på 12 meter till dricksvattenbrunn, vilket i detta 

sammanhang innebär så liten areal att det saknar betydelse. Detta får anses vara den 

enda begränsning som gäller även utifrån ett aktsamhetsperspektiv. 

 

Under alla förhållanden kan det skyddsavstånd som skulle kunna anses motsvara 

allmän aktsamhet inte utsträckas för långt, och således påverkas endast en mycket 

begränsad del av fastigheterna. De delar som i så fall skulle omfattas av 

skyddsavståndet bör därför endast utgöra en avrundningspost i ersättningen och 

vara en del av den osäkerhet som ändå finns om egendomens och verksamhetens 

värde. Om allmän aktsamhet skulle anses föreligga för del av fastigheten ska 

ersättning fortfarande betalas ut, på samma sätt som för exempelvis ackumulerad 

skada enligt 31 kap. 9 § miljöbalken.         

 

Det synes även framgå att båda värderingspersonerna i målet i ej obetydlig 

omfattning redan beaktat vilken brukning som har varit möjlig vid värdetidpunkten 

och även den rimliga hänsyn som brukaren har haft att beakta. För jordbruks-

fastigheter förekommer alltid viss hänsyn till kantzoner, diken, vattendrag och 

brunnar, vilket också beaktas vid bedömning av marknadsvärdet på  motsvarande 

fastigheter som legat till grund för jämförelserna. Det faktum att kommunens 
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värderingsperson har funnit att det föreligger en skada uppgående till de 

substantiella belopp som yrkats, visar på skillnaden mellan möjligheterna att bruka 

fastigheten före respektive efter föreskrifternas antagande. Om brukningen redan 

före beslutet varit så kraftigt beskuren av allmän aktsamhet som påstås borde 

kommunens skadevärdering visat på en mycket begränsad skada eller ingen skada 

alls. 

 

Eventuella begränsningar som kan ha förelegat tidigare har under inga 

omständigheter varit av det slag att de överstigit kvalifikationsgränsen för 

ersättning. När intrånget väl överstiger kvalifikationsgränsen ska ersättning utgå 

från första kronan. 

 

Bedömningen av vad som utgör en skada som är ersättningsgill kan vara såväl 

relativ som absolut. Vad gäller den relativa bedömningen görs det ibland hänvisning 

till vad som uttalats av bostadsutskottet i BoU 1986/87:1 s. 150: att lagrådet i 

samband med yttrande över lagrådsremissen till plan- och bygglagen (prop. 

1985/86:1 s. 388) uttalat att en fastighetsägare aldrig skulle behöva tåla en 

toleransgräns över 10 % av berörd del. Det som ofta förbises är att detta lagrådets 

uttalande avsåg bestämmelsen om ”betydande skada” i 14 kap. 8 § i 1987 års plan- 

och bygglag, där departementschefen hade föreslagit att betydande skada skulle 

motsvara en toleransnivå om 20 %, vilket lagrådet inte accepterade. Vad gäller 

områdesskydd som vattenskyddsområden och naturreservat anknyter praxis snarare 

till en toleransnivå om 5 %.  

 

I de utredningar som ligger till grund för talan i målet (båda parters) är skadan långt 

över de relativa nivåer som nämns ovan. Enligt beräkningen i aktbilaga 29 var 

värdet av berörd del innan föreskriften fastställdes 4 150 000 kronor. Värdet efter 

skulle uppgå till 3 110 000 kronor. Detta innebär i enbart värdeminskning en skada 

om 1 040 000 kronor, vilket motsvarar en relativ värdeminskning om 25 %. En 

värdeminskning på 25 % överstiger kraftigt de 10 % i minskning som i förarbetena 

har diskuterats vara den gräns som fastighetsägare i extremfallet har att tåla utan 

ersättning. Detta innebär att kvalifikationsgränsen för vad fastighetsägaren har att 
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tåla är överskriden. En värdeminskning på 25 % kan inte föranleda annat än rätt till 

ersättning. Kommunens värdering ger på samma sätt stöd härför. 

 

När det gäller gränsen för vad ett subjekt ska vara skyldigt att tåla utan ersättning 

har bostadsutskottet uttalat att en fastighetsägare endast ska behöva tolerera ett 

intrång som är bagatellartat för honom. I den absoluta betydelsen har det uttalats i 

förarbetena att ett för ägaren i absoluta tal stort belopp aldrig kan vara bagatellartat. 

Vad som ska anses utgöra ett stort belopp har bedömts i två HD-fall (NJA 1981 s. 

351 I och II). Här ansågs att belopp om 8 900 kr för ett skogsbolag utgöra ett belopp 

som bolaget fick tåla utan ersättning. Detta motsvarar i dagens penningvärde knappt 

40 000 kr.  

 

Att skadan i och för sig klart överstiger absolutgränsen för vad som ska tålas utan 

ersättning torde vara ganska uppenbart. 

 

Proportionalitetsprincipen får anses sätta en gräns för vad som är möjligt att kräva 

av den enskilde i detta avseende. En proportionalitetsbedömning bör alltid göras då 

en fastighetsägare drabbas av en inskränkning i sin markanvändning. Utgången i 

denna bedömning påverkas dock av legitimiteten i den enskildes förväntningar på 

att verksamheten får fortgå oinskränkt. Genom att beakta den enskildes legitima 

förväntningar tillgodoses rättssäkerheten. Eftersom detta är något som följer direkt 

av de aktuella principerna behöver det inte uttryckas i en särskild regel. 

 

En bedömning av om ett intrång som det aktuella skulle vara proportionerligt för 

det fall ersättning inte skulle utgå, skulle otvivelaktigt utmynna i ett nekande svar.  

 

Sammanfattningsvis kan följande anföras. Föreskriften att inrätta förbud mot 

kemiska bekämpningsmedel innebär en påtaglig inskränkning i den pågående 

markanvändningen för Östads stiftelse. Östads stiftelse använder fastigheterna för 

jordbruksändamål, vilket genom föreskriften i fråga innebär att markanvändningen 

avsevärt försvåras. Markanvändningen måste ses som normal och den inskränks 

härigenom. Fastighetsägarna har således enligt 31 kap. 4 § miljöbalken rätt till 
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ersättning för den inskränkning detta innebär. Den aktsamhet som kan behöva tålas 

utan ersättning innebär lägre krav än vad som motsvarar kvalifikationsnivån 

”avsevärt försvåras”. Det är inte riktigt att ersättningsrätt inte föreligger på grund av 

att föreskrifterna inte är mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd om 

vattenskyddsområde. Detta då skyddsföreskrifterna går utöver vad fastighetsägarna 

har att tåla enligt allmän aktsamhet. Det är inte rimligt att utgå från att 

verksamheten har varit förbjuden före förordnandet. Stöd saknas helt för det 

påståendet. Föreskriften i fråga innebärande att kemiska bekämpningsmedel 

förbjuds innebär för fastighetsägaren ett kvalificerat intrång i rätten att få använda 

sin egendom. Den rätt till respekt för sin egendom som följer av 

Europakonventionen innebär att ingrepp ska vara proportionerligt i förhållande 

mellan ingreppet och den börda det innebär för den enskilda. I detta fall får 

inskränkningen anses vara en stor börda för fastighetsägarna och utgör en 

inskränkning som inte bör tålas utan rätt till ersättning för att anses proportionerlig.  

 

Lerums kommun 

Lerums kommun har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande. 

 

Av gällande rätt följer att inskränkningar som meddelas med stöd av de allmänna 

hänsynsreglerna inte medför någon rätt till ersättning, vilket bl.a. slagits fast i 

förarbeten och rättspraxis. Detta följer även av ett antal allmänna rättsliga principer. 

Den allmänna rättsprincipen gäller att en markägare inte har en ovillkorlig rätt att 

använda sin egendom på ett sätt som kan skada andra människor och deras 

rätt/egendom eller miljön samt principen om förorenarens betalningsansvar. Kravet 

på att en verksamhet ska vara lagenlig och kunskapskravet bl.a. i 2 kap. 2 § 

miljöbalken innebär också att en verksamhetsutövare har att rätta sig efter och utan 

ersättning tåla inskränkningar som är en följd av ny kunskap/forskning och ny 

tillämpning/praxis i en bransch eller inom en verksamhetstyp. 

 

Avgörandet NJA 2015 s. 323 avser ersättningsrätt för inrättande av naturreservat 

och inte vattenskyddsområde. Skillnaden häremellan har bl.a. betydelse utifrån 

vilken typ av hänsyn som enligt 2 kap. miljöbalken behöver tas till det skyddsvärda 
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området före respektive efter beslutet. Vid inrättande av ett naturreservat beläggs ett 

område som tidigare inte haft några restriktioner avseende exempelvis 

markanvändning. Vid inrättande av skyddsområde för en vattentäkt har det redan 

innan inrättandet av skyddsområdet funnits en vattentäkt som medfört att 

kringliggande verksamheter tvingats iaktta särskilda hänsyn till vattentäkten, t.ex. 

avseende hur växtskyddsmedel får spridas i närområdet enligt tillämplig 

normgivning.  

 

Av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 2015:2) framgår att det för andra typer av vattenförekomster 

än vattentäkter finns fasta skyddsavstånd för spridning av bekämpningsmedel (3 

kap. 1 § NJS 2015:2). Av föreskriftens 3 kap. 2 § framgår följande. ”Utöver vad 

som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus alltid 

bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och 

omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen 

för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till: (…) 4. Omgivningens känslighet 

för medlet (…).” 

 

Av Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om 

spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel framgår följande på s. 12-

13: ”Som framgår av vägledningen till 1 § ovan kan det anpassade 

skyddsavståndet, i förhållande till de skyddsobjekt som anges i 1 § punkten 1-3 

ovan, endast bli längre än det fasta minimiavståndet; ett anpassat skyddsavstånd 

kan följaktigen aldrig bli mindre än de skyddsavstånd som anges i 1 §.””Som 

framgår av punkten 4 är omgivningens känslighet för medlet en specifik 

omständighet som ska beaktas. Särskild aktsamhet krävs i vissa situationer som t.ex. 

då högre naturvärden, ekonomiska värden eller vattenresurser riskerar att 

påverkas.” 

  

Enligt 2 § framgår således att andra, större skyddsavstånd ska hållas till andra 

vattenförekomster än de som specificerats i 1 §. Större skyddsavstånd än de 12 

meter som föreskrivs i 1 § för dricksvattenbrunnar ska alltså hållas till vattentäkter. 
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En vattentäkt som sådan medför således att särskild hänsyn ska tas av de 

kringliggande verksamheterna, som en direkt följd av hänsynsreglerna i 2 kap. 

miljöbalken, t.ex. försiktighetsprincipen och krav på bästa möjliga teknik. Med stöd 

härav kan följaktigen restriktioner avseende användning av bekämpningsmedel 

föreskrivas inom primär skyddszon inom ett vattenskyddsområde utan att det 

föranleder ersättningsrätt.  

 

Sedan tidigare har också en motsvarande allmän aktsamhet gällt för bekämpnings-

medel, bl.a. genom Naturvårdsverkets tidigare gällande föreskrifter SNFS 1997:2. 

Den som avsett att sprida bekämpningsmedel har haft att före spridningen förvissa 

sig om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening (4 §). Vid 

spridning och annan hantering av bekämpningsmedel har den som utfört detta haft 

en skyldighet att bestämma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till 

omständigheterna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag 

samt omgivande mark och annans egendom (5 § ). Ett generellt förbud mot 

spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden utan tillstånd har också 

gällt (14 § ). Förbud mot spridning av bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller 

på ängar har vidare gällt (15 §).  

 

Motsvarande allmän aktsamhet avseende spridning av bekämpningsmedel har 

således gällt för fastigheten redan vid tiden före det att restriktionerna 

formaliserades genom det nu aktuella beslutet om inrättande av Sjöviks 

vattenskyddsområde. Dessa förutsättningar och begränsningar har Östads stiftelse 

varit medveten om och varit tvungen att rätta sig efter redan innan det nu aktuella 

beslutet om vattenskyddsområde. Inrättandet av vattenskyddsområde har inte 

medfört att pågående markanvändning försvårats på berörd del av fastigheten, och 

någon ersättningsrätt föreligger därför inte.  

  

Kommunen bestrider Östads stiftelses påstående att tidigare fast rättspraxis inte 

skulle äga giltighet. I SOU 2013:59 anges (avsnitt 6.2 s. 123) att bestämmelserna 

om ersättning vid inskränkningar till följd av beslut om områdesskydd i 7 kap. 

miljöbalken överensstämmer med rådande principer för ersättning vid 
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rådighetsinskränkningar av hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl, och att 

bestämmelserna därför bör behållas oförändrade. 

 

Lagstiftaren har alltså inte haft för avsikt att ändra tidigare gällande praxis eller 

bestämmelser om ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde. Inte heller av 

avgöranden från Högsta domstolen följer någon ändring av gällande praxis.   

 

Högsta domstolens avgörande i NJA 2015 s. 323 avser frågan om pågående eller 

ändrad markanvändning och ändrar inte gällande praxis avseende ersättningsrätten. 

Det resonemang som HD för i avgörandet om ersättningsrätt, proportionalitet och 

ingripanden som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna förs i kontexten av de i 

målet gällande faktiska förhållandena och den aktuella fastighetens 

markanvändning. Domen ger inte stöd eller prejudikat för att dra så långtgående 

slutsatser som Leif Norell gör och som Östads stiftelse bygger sin talan på. För det 

fall HD haft för avsikt att upphäva tidigare fast praxis (se MÖD 2002:55 och 

avgörandet DM 41 den 15 maj 2002 i mål nr M 4900-00) och frångå 

förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 1993/94:117 s. 17) hade HD uttalat sig tydligt i 

frågan, vilket inte sker i domen. I domen uttalar sig HD endast väldigt kort om den 

generella ersättningsrätten och det ska ses i ljuset av frågan som var aktuell i målet, 

dvs. vad som utgör pågående respektive ändrad markanvändning. Rätten till 

ersättning följer således alltjämt av ovan nämna förarbetsuttalanden och rättspraxis 

från Miljööverdomstolen, vilket innebär att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

miljöbalken ska vara avgörande för bedömningen av rätten till ersättning vid 

bildande av vattenskyddsområdet. 

 

HD anger i punkten 13 i NJA 2015 s. 323 att miljöbalkens regler ska tolkas och 

tillämpas i linje med vad som följer av regeringsformens bestämmelser om 

ersättning vid rådighetsinskränkningar och av Europakonventionen. Både 

regeringsformen och Europakonventionen medger rådighetsinskränkningar för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Ett sådant allmänt intresse är miljöskydd 

och i förevarande fall en kommunal vattentäkt för den allmänna dricksvatten-

försörjningen. Vid rådighetsinskränkningar ska en proportionalitetsprincip 
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tillämpas, vilken innebär att nödvändigheten av ett intrång i det allmännas intresse 

måste balanseras mot det men den enskilde lider av intrånget (prop. 2009/10:80 s. 

165).   

 

Ersättningsreglerna ska tolkas grundlagskonformt samt i enlighet med 

Europakonventionen. Med detta följer att proportionalitetsprincipen ska tillämpas så 

att åtgärden inte innebär ett oskäligt ingrepp för den enskilde. Känd kunskap och 

praxis inom en verksamhetstyp ska beaktas vid bedömningen av vad som kan anses 

proportionerligt mot den enskilde, dvs vad som kan anses vara legitima 

förväntningar. Vid proportionalitetsbedömningen har det därvid en avgörande 

betydelse om den beslutade inskränkningen föranleds av verksamhetsutövaren själv 

och dennes verksamhet, som i nu aktuellt fall den betydande föroreningsrisken till 

följd av verksamhetsutövarens spridning av bekämpningsmedel, eller om 

inskränkningen beror av allmänt bevarande av naturintressen.    

 

Grunden för att den enskilda kan ha rätt till ersättning är reglerad i 2 kap. 15 § 

regeringsformen. Trots att egendomsskyddet är långtgående är den enskildes 

egendom inte ovillkorligen tryggad och den verksamhet som fastighetsägaren 

bedriver på sin egendom/fastighet får inte heller i sig medföra vilka skador som 

helst för andras enskilda rätt, egendom och verksamhet samt miljö och hälsa. 

 

Tredje stycket i 2 kap. 15 § RF stadgar att vid inskränkningar i användningen av 

mark eller byggnad som sker av hälsoskydds- miljöskydds- eller säkerhetsskäl 

gäller vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. Avsikten med införandet 

av bestämmelsen var inte att ersättningsrätten skulle utvidgas i förhållande till 

gällande regler. Regeringsformen skulle endast ange huvudprinciperna, inte 

precisera beräkningsnormerna för ersättningen vid rådighetsinskränkningar.  

 

Som regel medför ingripanden från det allmänna som är motiverade av 

hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl inte någon rätt till ersättning (NJA 

2014 s. 332 punkten 19). Först när den lagstiftning som möjliggör en 

rådighetsinskränkning inte kan anses ge ledning i ersättningsfrågan ligger det nära 
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till hands att motsvarande proportionalitetsbedömning istället får göras i det 

enskilda fallet med beaktande av att ersättning normalt inte utgår vid ingripande 

som grundar sig på t.ex. miljöskyddsskäl.  

 

Proportionalitetsprincipen har utkristalliserats genom normgivning samt tillhörande 

förarbeten och rättspraxis. Att bedriva jordbruksverksamhet i närheten av en 

kommunal vattentäkt ställer särskilda krav på aktsamhet i verksamheten enligt 2 

kap. miljöbalken. Naturvårdsverkets allmänna råd har i praxis ansetts motsvara 

nivån för normal aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken (exempelvis MÖD 2002 DM 

41). 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) är 

alltjämt gällande och har inte ändrats. Endast Naturvårdsverkets handbok 2003:6 

har ersatts av handbok 2010:5. I de allmänna råden anges att det i föreskrifter för ett 

vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska 

bekämpningsmedel förbjuden. Av Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om 

vattenskyddsområde anges på s. 71 att: ”Som exempel på åtgärder som omfattas av 

de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB kan nämnas grävning, sprängning och 

anordnande av upplag samt utspridande av gödsel eller bekämpningsmedel. Att 

vara skyldig att iaktta försiktighetsmått på egen bekostnad kan bl.a. innebära att en 

fastighetsägare måste avhålla sig från vissa aktiviteter som kan skada 

vattentillgången, t.ex. utsläpp av avloppsvatten eller hantering av kemikalier.”  

 

Det finns stöd i normgivning, förarbeten och rättspraxis för att förbjuda 

användningen av kemiska bekämpningsmedel i anslutning till vattenförekomster 

och inom en vattentäkts primära skyddszon och att dessa restriktioner ska anses 

gälla med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Detta får 

vidare anses ha gällt som allmän aktsamhet och haft stöd av Naturvårdsverkets 

föreskrifter såväl tiden före som efter beslutet om inrättande av 

vattenskyddsområdet, för det geografiska område som berörs av den primära 

skyddszonen för vattentäkten.    
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Föreskrifterna har utformats mot bakgrund av den uppenbara risken för att 

vattentäkten förorenas av kemiska bekämpningsmedel, vilket kan få stora 

konsekvenser för grundvattnet under mycket lång tid. Bestämmelserna har inte 

uppställt något krav på att en faktisk skada ska ha uppkommit till följd av 

spridningen.    

 

Intresset av att skydda en kommunal vattentäkt som förser en stor andel människor 

med dricksvatten måste i högsta grad stå över intresset för en enskild 

verksamhetsutövare att få använda bekämpningsmedel på de till vattentäkten mest 

närliggande åkrarna och som genom sin verksamhet förorenar vattentäkten, varför 

det får anses proportionerligt att denna inskränkning ska tålas utan ersättning. 

Förbudet mot användning av bekämpningsmedel inom primär zon utgör inte ett 

oskäligt ingrepp i egendomsskyddet. Skyddsbehovet och påverkansområdet för 

vattentäkten har varit betydligt större än för en privat enskild dricksvattenbrunn.      

 

Sammanfattningsvis gör kommunen gällande att förbudet mot att använda 

bekämpningsmedel i vattenskyddsområdets primära skyddszon följer av de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt att sådan allmän aktsamhet 

redan gällt i tiden före det att förbudet formaliserades genom beslut om inrättande 

av vattenskyddsområdet, med skyddsföreskrifter. Allmän aktsamhet (och det 

faktiska och vetenskapliga skyddsbehovet) vid tidpunkten för inrättandet av 

vattenskyddsområdet har alltså varit att bekämpningsmedel inte får spridas inom det 

geografiska område kring vattentäkten som motsvarar en primär skyddszon. Det är 

inte avgörande för bedömningen av allmän aktsamhet huruvida en faktisk skada 

uppkommit på vattentäkten till följd av spridning av bekämpningsmedel. Syftet, 

både före och efter beslutet om inrättande av vattenskyddsområde, har varit att 

avvärja direkt skada på den befintliga vattentäkten, för att säkerställa det viktiga 

allmänna intresset av vattenförsörjningen för ett stort antal kommuninvånare. Detta 

har framgått och också uttryckligen reglerats av Naturvårdsverkets föreskrifter 

(SNFS 1997:2 och NFS 2015:2), allmänna råd (NFS 2003:16) och handbok 

(2010:5), liksom av allmänt tillgänglig, vetenskaplig forskning och vedertagen 

forskning. Att alla och envar haft att vid en rättslig prövning rätta sig efter denna 
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kunskap och allmänna aktsamhet, oavsett det formella inrättandet av Sjöviks 

vattenskyddsområde, följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2, 3 och 6 §§ 

samt 14 kap. 6 § miljöbalken. Den allmänna aktsamheten har varit förutsebar och 

känd för berörda fastighetsägare i området.  

 

Eftersom Östads stiftelse haft eller i vart fall borde ha haft kunskapen om 

Naturvårdsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd samt vad som följer av 2 

och 14 kap. miljöbalken har inte förelegat någon legitim förväntan om att få sprida 

bekämpningsmedel inom en primär skyddszon kring Sjöviks vattentäkt vid tiden 

innan inrättandet av vattenskyddsområdet.  

 

Mot bakgrund härav har beslutet att inrätta Sjöviks vattenskyddsområde och det nu 

aktuella förbudet varit proportionerligt och inte medfört något försvårande av 

pågående markanvändning samt inte heller någon inskränkning som är 

ersättningsgill.  

 

I den mån det skulle kunna anses visat att beslutet om inrättande av vattenskydds-

område i något avseende inskränker den pågående markanvändningen, har beslutet i 

vart fall inte inneburit en sådan tillkommande påverkan i förhållande till tidigare 

gällande föreskrifter och allmän aktsamhet att kvalifikationsgränsen är uppnådd.   

 

NAI Svefas värderingsutlåtande saknar betydelse för själva rättsfrågan, om 

ersättningsrätt överhuvudtaget föreligger. Kommunens uppdrag till NAI Svefa och 

förutsättningen för värderingen har varit att mark- och miljödomstolen bedömer att 

skyddsföreskrifterna får utöver allmän aktsamhet och vad som skäligen bör tålas 

enligt 2 kap. miljöbalken.  

 

Vad gäller storleken av yrkade rättegångskostnader konstateras att Östads stiftelse 

inte redovisat antalet nedlagda timmar och att det totala arvodet synes högt med 

beaktande av den i huvudsak skriftliga och relativt begränsade handläggningen i 

målet. Det har endast förekommit ett kort muntligt sammanträde i målet samt 

antalet och omfattningen av de inlagor som parterna ingivit i målet har varit relativt 
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begränsade. Med hänvisning till detta kan kommunen inte vitsorda skäligheten av 

yrkad ersättning för rättegångskostnader. Kommunen överlämnar bedömningen av 

yrkade rättegångskostnader till rättens prövning.  

  

DOMSKÄL 

A. Inledning 

Mark- och miljödomstolen har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångs-

balken avgjort målet utan huvudförhandling. Med hänsyn till målets beskaffenhet 

ingår två lagfarna domare, ett tekniskt råd och en särskild ledamot i rätten (2 kap.   

4 § lag om mark- och miljödomstolar).   

 

Lerums kommun har åberopat skriftlig bevisning i form av gällande skyddsföre-

skrifter för Sjöviks vattenskyddsområde.  

 

Mark- och miljödomstolen ska i målet ta ställning till om Lerums kommun är 

skyldig att utge ersättning till Östads stiftelse. Utifrån hur parterna har formulerat 

sin respektive talan har domstolen delat upp sin prövning i följande frågor. 

 

1. Är det en förutsättning för rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken 

att inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföre-

skrifter medför restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som 

följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken?   

 

2. Om svaret på fråga 1 är ja - medför inrättandet av Sjöviks 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter restriktioner i 

markanvändningen (avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) 

som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

miljöbalken? 

 

3. Om svaret på fråga 2 är ja - ska det vid bedömningen av om 

markanvändningen avsevärt försvåras endast beaktas det försvårande som 
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går utöver den allmänna hänsyn som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken? 

 

4. Har markanvändningen i nu aktuellt fall avsevärt försvårats? 

 

B. Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Rätten till ersättning  

I 2 kap. 15 § regeringsformen föreskrivs följande.  

 

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom 

till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat 

sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark 

eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå 

sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska 

också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av 

mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del 

av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i 

förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas 

enligt grunder som anges i lag. 

 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av 

hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i 

fråga om rätt till ersättning. 

 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 

föreskrivits ovan.” 

 

Enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken har en fastighetsägare rätt till 

ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 

markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet 
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gäller föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör 

vattenskyddsområden.  

 

I 7 kap. 22 § första stycket första meningen miljöbalken föreskrivs följande. 

”För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana 

föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området 

som behövs för att tillgodose syftet med området.” 

 

Om inte något annat föreskrivs i miljöbalken ska bestämmelserna i 

expropriationslagen gälla vid ersättning enligt 31 kap. miljöbalken (31 kap. 2 § 

miljöbalken).  

 

I den s.k. ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § miljöbalken föreskrivs att det vid 

tillämpning av 31 kap. 4 § miljöbalken ska tas hänsyn också till andra beslut enligt 

7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 §, förbud enligt 7 kap. 11 § andra stycket, förelägganden 

och förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket, beslut enligt 18 § skogsvårdslagen 

(1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 5–7 och 10–13 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). Detta gäller under förutsättning att besluten har meddelats inom tio år 

före det senaste beslutet. Dessutom ska sådan inverkan av hänsynstaganden enligt 

30 § skogsvårdslagen som i särskilda fall har inträtt inom samma tid 

uppmärksammas.  

 

Spridning av bekämpningsmedel 

Enligt 14 kap. 6 § miljöbalken ska den som sprider ett bekämpningsmedel  

1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas 

annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och 

2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda 

spridningsområdet. 

 

I 2 kap. 35 § förordning om bekämpningsmedel föreskrivs följande.  

Den som använder växtskyddsmedel ska, så långt det är möjligt, 

1. använda den effektivaste spridningstekniken, 
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2. vidta åtgärder som minimerar risken för förorening utanför det område där 

spridning sker, 

3. bestämma och följa de skyddsavstånd vid spridning utomhus som med hänsyn till 

omständigheterna på platsen för hanteringen behövs för att skydda vattentäkter, 

grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna av 

växtskyddsmedel, och 

4. i övrigt vidta de försiktighetsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna på 

platsen för hanteringen behövs för att skydda människors hälsa och miljön. 

 

Det följer av 2 kap. 36 § förordning om bekämpningsmedel att Naturvårdsverket 

får meddela föreskrifter om  

1. skyddsavstånd och försiktighetsåtgärder enligt 35 § som behövs för att skydda 

vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna 

av växtskyddsmedel och för att skydda människors hälsa och miljön, 

 2. förbud att utan tillstånd från den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde, och 

 3. skyldighet att underrätta om olyckor eller felaktig hantering vid spridning av 

växtskyddsmedel. 

Föreskrifter enligt andra punkten ska inte gälla för ett vattenskyddsområde eller de 

delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd 

av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (”NFS 2015:2”) trädde i kraft den 1 november 2015. 3 kap. i 

föreskrifterna behandlar spridning av växtskyddsmedel. I kapitlets 1-2 §§ föreskrivs 

följande.  

 

”Fasta skyddsavstånd 

1 § Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta 

skyddsavstånd. 

1.  2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, 
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2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller 

strandbrinkens överkant, och 

3. 12 meter till dricksvattenbrunnar. 

 

Anpassade skyddsavstånd 

2 § Utöver vad som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel 

utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och 

vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter 

omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till 

1. på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga 

väderförhållanden, 

2. det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen, 

3. växtskyddsmedlets egenskaper, 

4. omgivningens känslighet för medlet, samt 

5. den använda spridningsmetodens precision.” 

 

I 6 kap. 1 § NFS 2015:2 förskrivs följande. ”Det är förbjudet att utan särskilt 

tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 

utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot 

användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.” 

Bestämmelsen gäller dock inte för ett vattenskyddsområde som omfattas av 

föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot 

användning av växtskyddsmedel (6 kap. 2 § sista stycket NFS 2015:2).  

 

Till föreskrifterna NFS 2015:2 finns en vägledning: ”Vägledning om tillämpning 

av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig 

hantering av växtskyddsmedel”. I vägledningen uttalas att bestämmelsen i 3 kap. 

1 § NFS 2015:2 innebär att de i punkterna 1-3 angivna skyddsavstånden ska gälla 

som minimiavstånd och att det anpassade skyddsavståndet enligt 3 kap. 2 § bara kan 

bli längre än de fasta skyddsavstånden. Vidare anges i vägledningen att hänsyn till 
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de parametrar som räknas upp i punkterna 1 – 5 i 3 kap. 2 § kan tas genom att 

använda den Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som 

Naturvårdsverket har utarbetat i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jordbruksverket, Lantmännen, 

Kemikalieinspektionen och Svenskt Växtskydd. Hjälpredan fungerar som ett 

verktyg för att uppfylla kraven på att bestämma och följa skyddsavstånd men utöver 

vad som tas upp i Hjälpredan kan ytterligare försiktighetsåtgärder behöva vidtas till 

följd av t.ex. nederbördsförhållanden.  (Se sidorna 11-13 i Vägledning om 

tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss 

övrig hantering av växtskyddsmedel). 

 

Mellan den 1 juli 1997 och den 1 november 2015 gällde Statens naturvårdsverks 

föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). 

Relevanta bestämmelser i dessa föreskrifter citeras nedan. 

 

”Val av medel 

4 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel skall före spridningen förvissa sig 

om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn skall 

härvid tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap 

om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark. 

 

Skyddsavstånd  

5 § Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av 

spridningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de 

skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för 

vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom. 

 

6 § Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall särskild hänsyn tas till 

- på platsen rådande temperatur och vindförhållanden, 

- det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen, 

- jordart och markstruktur samt markens lutning mot omgivningen på den plats där 

spridningen avses ske, 
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- bekämpningsmedlets egenskaper, samt 

- omgivningens känslighet för medlet.” 

 

”Förbud mot spridning i vissa fall 

14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som 

avses i 10 § yrkesmässigt användas 

- på tomtmark för flerfamiljshus, 

- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, 

- inom skyddsområde för vattentäkt, 

- vid planerings- och anläggningsarbeten. 

Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig 

överenskommelse, av den som nyttjar marken. 

 

15 § Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.” 

 

Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3 gällde fram till den 1 november 2015 

(Allmänna råd 97:3 Spridning av kemiska bekämpningsmedel Tillämpning av 

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel).  

 

Vattenskyddsområden 

Av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 

25 §§ miljöbalken) (NFS 2003:16) framgår bland annat att ett vattenskyddsområde 

bör delas in i zoner med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna 

förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon, samt att ett vattenskyddsområde 

kan delas in i vattentäktzon, primär respektive sekundär skyddszon och vid behov 

tertiär skyddszon. Vidare anges att det i föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör 

föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel 

förbjuden. (Se sidorna 1-2 i NFS 2003:16) 

 

Det finns även en handbok om vattenskyddområden: Naturvårdsverkets handbok 

2010:5 om vattenskyddsområde.  
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C. Mark- och miljödomstolens bedömning 

 

Krävs det att inskränkningarna går utöver allmän hänsyn? (Fråga 1) 

Under detta avsnitt ska domstolen ta ställning till om det är en förutsättning för rätt 

till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken att inrättandet av Sjöviks 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i 

markanvändningen som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken.   

 

I förarbetena till miljöbalken, under avsnittet ”Ersättning vid ingripanden av det 

allmänna”, uttalas bland annat följande. ”En underförstådd och självklar 

begränsning i uttrycket pågående markanvändning är att endast lagenlig 

användning av mark eller byggnad berättigar till ersättning. Någon rätt till 

ersättning finns därför inte vid myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags 

aktsamhets- eller hänsynskrav följs. Verksamhetsutövaren är vidare skyldig att följa 

hänsynsreglerna, oavsett om myndigheten ingriper eller inte. Denna begränsning 

gäller redan i dag. Det kan utläsas bl.a. av förarbetena till vattenlagen.” (prop. 

1997/98:45 I s. 551) 

 

Rättsfallet MÖD 2002:55 gällde ersättning enligt (den numera upphävda) 

vattenlagen till följd av beslut om inrättande av vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter. I 19 kap. 1 § vattenlagen fanns en s.k. allmän 

aktsamhetsregel, som angav att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller 

kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan 

verksamhet eller utföra sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada 

vattentillgången skyldiga att vidta de anordningar, tåla de begränsningar av 

verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för 

att förebygga eller avhjälpa skadan. Miljööverdomstolen uttalade att avgörande för 

aktsamhetsregelns innebörd i det enskilda fallet i princip torde vara det normala 

skyddsbehovet för grundvattentillgångar, och att de krav som aktsamhetsregeln 

uppställer ger upphov till mer eller mindre långtgående inskränkningar i tillåten 

markanvändning bl.a. beroende på avståndet till vattentäkten och markförhållanden. 
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Domstolen konstaterade att Naturvårdsverkets allmänna råd kring vilka föreskrifter 

som normalt bör antas till skydd för grundvattentäkter ger vägledning inte i första 

hand för bedömningen av ersättningsfrågor utan för vilket skydd en vattentillgång 

kan behöva. De schabloniserade förslag som Naturvårdsverkets allmänna råd 

innehåller kunde i regel vara utgångspunkten för bedömningen av skyddsbehovet 

men hänsynen till lokala förhållanden kunde naturligtvis motivera andra 

föreskrifter. De aktuella skyddsföreskrifterna ansågs inte vara mer ingripande än 

vad som normalt krävs för att skydda en vattentillgång och föreskrifterna kunde 

därför inte anses gå utöver vad som motsvarar skälig aktsamhet till skydd för 

vattentäkter av aktuellt slag. Fastighetsägaren var därför skyldig att tåla 

inskränkningen utan ersättning redan på grund av aktsamhetsregeln i vattenlagen. 

Miljööverdomstolen fann redan av detta skäl att föreskrifterna inte kunde anses ha 

medfört att den pågående markanvändningen avsevärt försvårats.   

 

I rättsfallet MÖD 2002:38 förs liknande resonemang som i MÖD 2002:55. 

 

Enligt mark- och miljödomstolens bedömning är det en sedan länge gällande 

princip att enbart inskränkningar i markanvändning som går längre än vad 

fastighetsägaren ändå hade varit skyldig att iaktta enligt de allmänna 

hänsynsreglerna berättigar fastighetsägaren till ersättning. Principen vinner stöd av 

nyss nämnda förarbetsuttalanden och rättsfall.  

 

Östads stiftelse har dock gjort gällande att Högsta domstolens avgörande i NJA 

2015 s. 323 har inneburit en förändring av tidigare rättsläge och medfört att det inte 

längre ska uppställas ett krav på att införda inskränkningar går längre än vad som 

följer av den allmänna hänsynen. Saken i det målet var ersättning till följd av 

ianspråktagande av mark för naturreservat. Frågan i HD var i vilken utsträckning 

Malmö stads beslut att förklara Bunkeflo strandängar som naturreservat innebar att 

en pågående markanvändning på fastighetsägarens fastigheter hade avsevärt 

försvårats. Fastigheterna hade tidigare brukats som åkermark och betesmark men 

legat i träda sedan 1970-talet. Fastighetsägarens ersättningsanspråk grundades på att 

marken kunde användas som åkermark och betesmark. HD konstaterade att den 
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faktiskt pågående markanvändningen vid värdetidpunkten inte kunde betecknas som 

jordbruk, men uttalade därefter följande (p. 15 i domen): ”Den aktuella marken har 

dock tidigare använts för jordbruk, och det är möjligt att genom olika åtgärder 

använda områdena för åkerbruk respektive som betesmark. Det har inte kommit 

fram att en sådan jordbruksdrift skulle kräva något grundläggande tillstånd, oavsett 

vad som kan gälla om behov av täckdiken. Med beaktande av vad som sägs i punkt 

13 kan inte heller hänsynsreglerna eller några andra generella inskränkningar i 

fråga om markanvändningen inverka på rätten till ersättning.” I punkten 13 hade 

HD uttalat att miljöbalkens regler ska tolkas och tillämpas i linje med vad som 

följer av regeringsformens bestämmelser om ersättning vid rådighetsinskränkningar 

och Europakonventionen.  

 

Vid bedömning av rättsfallets betydelse måste tas hänsyn till att den huvudsakliga 

frågan i målet rörde tolkningen av begreppet ”pågående” markanvändning samt 

vilken markanvändning som skulle anses vara pågående. Enligt mark- och 

miljödomstolens uppfattning tar Högsta domstolens uttalande, att hänsynsreglerna 

inte kan inverka på rätten till ersättning, sikte på bedömningen av huruvida det är 

möjligt att använda marken för åkerbruk respektive som betesmark. Därtill kommer 

att Högsta domstolens uttalande inte förefaller vara av principiell art utan görs 

avslutningsvis under rubriken ”Bedömningen i detta fall”. Mark- och 

miljödomstolen anser, sammantaget, inte att rättsfallet NJA 2015 s. 323 ger stöd för 

en sådan förändring av rättsläget som Östads stiftelse har gjort gällande. 

 

Mark- och miljödomstolens ställningstagande i denna del är därmed att det alltjämt 

krävs att restriktioner i markanvändning som införs genom ett myndighetsbeslut går 

längre än vad som följer av de allmänna hänsynsbestämmelserna för att 

fastighetsägaren ska ha rätt till ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Det är alltså en 

förutsättning för Östads stiftelses rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken 

att inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 

medför restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som skäligen kan 

krävas med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.   
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Går de införda skyddsföreskrifterna utöver allmän hänsyn? (Fråga 2) 

Mark- och miljödomstolen ska nu ta ställning till om inrättandet av Sjöviks 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i 

markanvändningen (avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) som 

går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

 

Som redan framgått är det utrett i målet att det införda förbudet mot att använda 

kemiska bekämpningsmedel gäller inom vattenskyddsområdets primära skyddszon. 

I skyddsföreskrifterna finns en karta över det inrättade vattenskyddsområdet. Av 

denna karta framgår att den primära skyddszonen sträcker sig i vart fall 700 meter i 

norrgående riktning från vattentäkten och att bredden i östlig-västlig riktning på 

zonen varierar men att det rör sig om i vart fall hundratals meters bredd.  

 

Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter innebär 

alltså ett förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel inom ett område som 

är ca 700 x 700 meter (uppskattningsvis ca 50 hektar stort). Den relevanta frågan i 

detta sammanhang är huruvida Östads stiftelse redan före beslutet om att inrätta ett 

vattenskyddsområde fattades med stöd av 2 kap. miljöbalken kunde åläggas 

restriktioner i användandet av kemiska bekämpningsmedel i samma omfattning.  

 

Ingen av parterna har gett in någon utredning i denna fråga gällande i vilken 

omfattning Östads stiftelse redan före beslutet om vattenskyddsområde var 

begränsad i sin möjlighet att använda kemiska bekämpningsmedel i vattentäktens 

närhet. För att skapa en bild av det normala skyddsbehovet för vattentäkter får 

istället hämtas ledning i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (se 2000 

års praxis från Miljööverdomstolen som refereras ovan).  

 

Enligt mark- och miljödomstolen är det huvudsakligen Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna råd beträffande spridning av bekämpningsmedel som ska 

beaktas, framför de allmänna råd som gäller specifikt för inrättande av 

vattenskyddsområden. Rekommendationer kring vilket innehåll skyddsföre-

skrifterna ska ha borde inte få avgörande betydelse i frågan huruvida 
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skyddsföreskrifterna medför restriktioner som går längre än vad som följer av den 

allmänna hänsynen.     

 

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för spridning av kemiska 

bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, både de som var tillämpliga fram till den 1 

november 2015 och de som är nu gällande, talas om skyddsavstånd som är 

väsentligt mindre än den ca 50 hektar stora primära skyddszonen. Enligt mark- och 

miljödomstolens bedömning synes innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd ge visst stöd för att Östads stiftelse inte före beslutet om inrättande av 

vattenskyddsområdet var skyldig att avstå helt från att använda kemiska 

bekämpningsmedel inom ett geografiskt område av samma storlek som den nu 

införda primära skyddszonen. Dock saknas underlag i målet för att närmare avgöra 

storleken på det område inom vilket Östads stiftelse även utan inrättandet av 

vattenskyddsområde var skyldig att avstå från att använda kemiska 

bekämpningsmedel. Utifrån innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd drar mark- och miljödomstolen dock slutsatsen att det snarare varit 

fråga om ett område av samma storlek som den nu gällande vattentäktzonen, dvs 

området i närmast anslutning till vattentäkten.     

 

Mark- och miljödomstolen finner således att det geografiska området där kemiska 

bekämpningsmedel inte alls får användas utvidgades väsentligt i förhållande till vad 

som gällt tidigare när det infördes ett förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom 

den primära skyddszonen. Inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter medförde alltså restriktioner i markanvändningen 

(avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) som går utöver vad som 

redan följde av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Denna 

förutsättning för Östads stiftelses rätt till ersättning är således uppfylld.  

 

Vilket försvårande ska beaktas? (Fråga 3) 

I detta avsnitt ska mark- och miljödomstolen ta ställning till om det vid 

bedömningen av om markanvändningen avsevärt försvåras endast ska beaktas det 

försvårande som går utöver den allmänna hänsyn som följer av 2 kap. miljöbalken, 
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eller om det totala försvårandet till följd av förbudet mot kemiska 

bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen ska beaktas.  

 

Ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § miljöbalken innebär att man vid bedömningen 

av om markanvändningen avsevärt försvåras ska lägga samman beslut om 

markanvändningen enligt vissa angivna lagrum som skett under de senaste tio åren. 

Däremot nämns i regeln inte beslut som grundar sig på de allmänna hänsynsreglerna 

i 2 kap. miljöbalken. Den typen av inskränkningar måste en fastighetsägare finna 

sig i utan att få ersättning, och de ska inte heller ackumuleras med andra beslut vid 

tillämpningen av ackumuleringsregeln (Bengtsson m.fl., Miljöbalken En 

kommentar, Zeteo, version den 1 januari 2017, kommentaren till 31 kap. 9 §).  

 

När man bedömer huruvida en markanvändning avsevärt försvåras ska det därmed, 

enligt mark- och miljödomstolens uppfattning, enbart beaktas det försvårande som 

går utöver de inskränkningar i markanvändningen som redan följer av de allmänna 

hänsynsbestämmelserna.      

 

Har markanvändningen i detta fall avsevärt försvårats? (Fråga 4) 

Mark- och miljödomstolen övergår i detta avsnitt till att pröva om markanvänd-

ningen på Östads stiftelse fastigheter har avsevärt försvårats. 

 

Östads stiftelse har gjort gällande att jordbruket avsevärt försvårats på två sätt.  Det 

första sättet är att förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel inom den 

primära skyddszonen har medfört minskad grödproduktion (inkomstbortfall) och 

ökade arbetskostnader på grund av extra arbete för mekanisk ogräsbekämpning. 

Det andra sättet är att uppdelningen av primär och sekundär skyddszon har 

nödvändiggjort förändrad uppdelning av odlingsfälten på berört markområde, 

främst eftersom det med hänsyn främst till förbudet mot kemiska 

bekämpningsmedel i den primära zonen inte är möjligt att bruka jorden i primär och 

sekundär skyddszon på samma sätt; det har blivit nödvändigt att utöka antalet fält 

från fem till sju, och flertalet andra fält har antagit försämrade former. Detta har 

medfört en försämrad fältform för berört markområde, vilket i sin tur lett till ökade 
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brukningskostnader. Vidare har Östads stiftelse gjort gällande att det införda 

förbudet mot användning av kemiska bekämpningsmedel, under alla förhållanden, 

går längre än den aktsamhet som åligger verksamhetsutövaren enligt 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

 

Domstolen har konstaterat att markägaren får tåla sådana begränsningar som följer 

av de allmänna hänsynsreglerna. Domstolen har också konstaterat att det 

geografiska området där kemiska bekämpningsmedel inte alls får användas 

utvidgats väsentligt i förhållande till vad som gällt tidigare när det infördes ett 

förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen. Inrättandet 

av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medförde alltså 

restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som redan följde av de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Frågan som återstår är omfattningen 

av det försvårande som går utöver allmän hänsyn och om kvalifikationsgränsen 

"avsevärt försvårande" därmed är uppnådd.   

 

För att kunna avgöra vad förbudet verkligen innebär i begränsningshänseende, dvs. 

till vilken del det går utöver de restriktioner som följer av 2 kap. miljöbalken, måste 

alltså situationen innan förbudet (med tillämpning av reglerna om allmän hänsyn) 

jämföras med situationen efter förbudets införande. 

  

Domstolens slutsats, att restriktionerna nu går utöver vad som redan följer av 

allmän hänsyn, grundar sig på en prima faceie-bedömning som baseras på innehållet 

i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd samt på att situationen är binär 

(all hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden/all hantering av kemiska 

bekämpningsmedel är inte förbjuden).   

 

Situationen är emellertid mycket sällan binär i den meningen. Av hänsynsreglerna 

kan mycket väl följa att hanteringen av kemiska bekämpningsmedel måste 

begränsas, om än inte helt förbjudas, inom ett betydligt större område än endast 

vattentäktszonen.  Eventuell begränsning i hanteringen beror då på tillämpningen i 

det enskilda fallet av, förutom 2 kap. miljöbalken, bl.a. 2 kap. 35 § förordning om 
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bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter, en tillämpning som i sin tur 

kan påverkas bl.a. av det aktuella bekämpningsmedlets karaktär (löslighet etc.) och 

markens beskaffenhet (genomsläpplighet etc.).  Av konstaterandet, att området som 

omfattas av totalt förbud utvidgats avsevärt i och med inrättandet av 

vattenskyddsområdet, är det inte möjligt att dra några slutsatser om omfattningen av 

de krav som hade kunnat ställas på Östads stiftelse i anledning av 

vattenförekomsten, på grund av de skyldigheter som kan följa av 2 kap. 

miljöbalken. 

 

Östads stiftelse har gjort gällande att förbudet går utöver vad som kan fordras enligt 

allmän hänsyn samt redogjort för vad som inte kan anses omfattas av hänsyns-

reglerna. Emellertid har Östads stiftelse inte närmare angett och förklarat 

referensscenariot; vad en tillämpning av samtliga hänsynsregler, inklusive 

försiktighetsprincipen, skulle resultera i. I målet saknas alltså uppgifter rörande i 

vilken omfattning Östads stiftelse redan före beslutet om vattenskyddsområde, 

genom tillämpning av hänsynsreglerna i det enskilda fallet, var begränsad i sin 

möjlighet att använda kemiska bekämpningsmedel inom vad som kom att bli 

vattentäktens primära skyddszon. Således är det inte möjligt för domstolen att  

göra någon jämförelse mellan situationen innan vattenskyddsområdets inrättande, 

med avseende på de krav som kunnat ställas med stöd i hänsynsreglerna, med 

situationen som råder efter vattenskyddsområdets inrättande.  

 

Det kan därmed heller inte anses visat att omfattningen av de skyldigheter som 

följer av 2 kap. miljöbalken varit så betydande att utrymmet för vad som kan ge rätt 

till ersättning helt, eller i vart fall till väsentliga delar, inte har förbrukats. Bristen på 

utredning i sagda hänseende innebär också att det inte är möjligt att göra de 

avvägningar som följer av 2 kap. 7 § miljöbalken.  

 

Mot bakgrund av ovanstående anser mark- och miljödomstolen att Östads stiftelse, 

mot kommunens bestridande, inte har visat att restriktionerna går utöver 

omfattningen av de skyldigheter som följer av 2 kap. miljöbalken på ett sådant sätt 

att det är fråga om ett ”avsevärt försvårande”.  
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Käromålet ska därför ogillas. 

 

Rättegångskostnader 

Mark- och miljödomstolen ska här pröva om Östads stiftelse ska tillerkännas 

ersättning för sin rättegångskostnad trots att stiftelsen har förlorat målet. 

 

I 25 kap. 6 § miljöbalken anges att om en ersättningstalan av nu aktuellt slag som 

väckts av fastighetsägaren ogillas men fastighetsägaren har haft skälig anledning att 

få sin talan prövad, kan mark- och miljödomstolen förordna att motparten ska 

ersätta fastighetsägaren för rättegångskostnader eller att vardera parten ska svara för 

sina kostnader vid mark- och miljödomstolen.  

 

Denna bestämmelse öppnar för en mer generös tillämpning i fråga om 

rättegångskostnader för fastighetsägaren än vad som skulle följa av rättegångs-

balkens bestämmelser. Den får anses ge uttryck för en princip om att den som 

utsätts för expropriativa förfaranden i allmänhet bör kunna ta till vara sina intressen 

i en rättegång på motpartens bekostnad i åtminstone första instans. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att Östads stiftelse har haft skälig anledning att 

få sin talan prövad och att Lerums kommun därför ska förpliktas att ersätta Östads 

stiftelses rättegångskostnad. Endast skäliga kostnader ska dock ersättas (jfr 18 kap. 

8 § rättegångsbalken).  

 

Östads stiftelse har yrkat ersättning med 347 186,40 kr, varav 295 245 kr avser 

ombudsarvode och 51 941,40 kr avser utlägg. Beträffande yrkad ersättning för 

ombudsarvode har Östads stiftelse gett in en specifikation över vidtagna åtgärder. 

Däremot framgår inte hur många timmars arbete som yrkat arvode avser, eller hur 

tiden fördelar sig mellan de olika åtgärderna. Detta försvårar bedömningen av 

skäligheten av arvodet.  

 

37



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29

   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  M 1006-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Aktuellt mål har pågått sedan 2016. Det var först vid ett förhållandevis sent skede i 

processen, vid den muntliga förberedelsen i oktober 2017, som målets omfattning 

avgränsades till att enbart avse rätten till ersättning som sådan (då parterna kom 

överens om ersättningsbeloppets storlek). Fram till denna tidpunkt får det alltså 

anses ha varit påkallat att vidta åtgärder t.ex. rörande värdering av fastigheterna. 

Vad gäller målets karaktär ska beaktas att det aktualiserats frågor av ren rättslig 

karaktär, vars utredning får anses ha föranlett extra tidsåtgång.  

 

Vid en sammantagen bedömning utifrån målets art och omfattning finner mark- och 

miljödomstolen att Östads stiftelses yrkande om ersättning för rättegångskostnader 

är skäligt. Yrkandet ska därför bifallas (med avrundning till närmaste hela tal).      

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV425) 

Överklagande senast den 3 juli 2018. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Christina Olsen Lundh  Victoria Lönn  Roger Ödmark 

_____________ 

I domstolens avgörande deltagit rådmannen Christina Olsen Lundh (ordförande), 

tingsfiskalen Victoria Lönn (referent) (skiljaktig), tekniska rådet Roger Ödmark 

(skiljaktig) och den särskilda ledamoten Lars Heineson. 

 

Skiljaktig mening, se nedan.  
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Skiljaktig mening 

Tingsfiskalen Victoria Lönn och tekniska rådet Roger Ödmark är skiljaktiga och 

anför följande. 

 

Vi anser att käromålet ska bifallas. I frågan om rättegångskostnader är vi ense med 

majoriteten.  

 

Vi är ense med majoriteten i frågorna 1, 2 och 3 såsom dessa anges i domskälen 

ovan. I likhet med majoriteten bedömer vi alltså 1) att det är en förutsättning för rätt 

till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken att inrättandet av Sjöviks 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i 

markanvändningen som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken; 2) att de inträffade restriktionerna i markanvändningen 

avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel går utöver vad som följer av 

de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken; samt 3) att det vid bedömningen 

av om markanvändningen avsevärt försvårats endast ska beaktas det försvårande 

som går utöver den allmänna hänsyn som följer av bestämmelserna i 2 kap. 

miljöbalken.  

  

I frågan huruvida den pågående markanvändningen på Östads stiftelses fastigheter 

avsevärt försvårats (fråga 4) gör vi dock en annan bedömning. Vi anser att det är 

visat i målet att kvalifikationsgränsen är uppnådd. Skälen för detta är i korthet 

följande. 

 

Vid bedömningen av om kvalifikationsgränsen är uppfylld ska omfattningen av det 

införda förbudet inom den primära skyddszonen sättas i relation till de samtliga 

restriktioner beträffande spridning av kemiska bekämpningsmedel som 

verksamhetsutövaren redan före inrättandet av vattenskyddsområdet var skyldig att 

iaktta. Det saknas underlag i målet för att kunna bedöma exakt hur omfattande dessa 

restriktioner var. Det kan därmed inte fastställas exakt i vilken utsträckning de 

införda skyddsföreskrifterna har inneburit ett försvårande av markanvändningen 

som överstiger vad som följer av den allmänna hänsynen.  
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Däremot anser vi att det utifrån befintligt underlag ändå går att fastställa att 

kvalifikationsgränsen är passerad, dvs. att markanvändning avsevärt försvårats. 

Detta beror framför allt på den stora skillnad i storleken på det geografiska 

markområde som omfattas av ett totalförbud mot att använda kemiska 

bekämpningsmedel före respektive efter inrättandet av vattenskyddsområdet. På 

kartan över vattenskyddsområdet, där den primära zonen är markerad, kan utläsas 

att området där förbudet mot spridning av kemiska bekämpningsmedel införs är ca 

50 hektar stort. Som mark- och miljödomstolen konstaterat i sina domskäl ovan är 

det område där verksamhetsutövaren redan på grund av allmän hänsyn var absolut 

förhindrad att överhuvudtaget använda kemiska bekämpningsmedel väsentligt 

mindre (snarare ett område motsvarande den nu gällande vattentäktzonen på ca en 

hektar). Genom inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande 

skyddsföreskrifter har området där ett totalförbud mot bekämpningsmedel gäller 

därmed blivit uppskattningsvis mer än 50 gånger större. Detta, sett i relation till den 

förhållandevis låga tröskel som kvalifikationsgränsen utgör, medför att vi anser att 

det är utrett att markanvändningen avsevärt har försvårats, även när endast det 

försvårande som går utöver den allmänna hänsynen beaktas.  

 

Enligt vår bedömning är därmed förutsättningarna för Östads stiftelses rätt till 

ersättning uppfyllda. Parterna är överens om storleken på beloppet för det fall 

ersättning ska utgå. Käromålet ska därför bifallas.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 
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Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande ska göra 
det genom att skriva till Högsta domstolen. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 
till Mark- och miljööverdomstolen. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till Mark- 
och miljööverdomstolen senast den dag 
som anges i slutet av Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar Mark- och miljööverdomstolen 
överklagandet och alla handlingar i målet 
vidare till Högsta domstolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i Mark- och 

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på 
grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(domstolens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 42/2021 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 

 
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område 
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:   
 
• stärks skyddet för vattenförekomsten. 
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken. 
 
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt 
Bilaga 
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314 
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316 
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15 
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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Expedieras till:  

För kännedom till: 
sten-ove.dahllof@kungalv.se 
miljoenheten@kungalv.se 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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PM

2021-08-24

Bemötande av yttranden över förslag till vattenskyddsområde 
med skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs 
kommun.

Bakgrund
Kungälvs kommun har tagit fram förslag till reviderat och nytt vattenskyddsområde med 
vattenskyddsföreskrifter för yt- och grundvattentäkten vid Lysegården.   

I november – december, 2020 genomförde Kungälvs kommun en informationsinsats där de 
fastighetsägare och verksamheter som berörs av vattenskyddsområdet fick ta del av förslaget, 
samt gavs möjlighet att inkomma med synpunkter. Totalt inkom fjorton fastighetsägare och 
verksamheter med synpunkter som kommunen bemötte i ett PM daterat 2021-02-12. Inkomna 
synpunkter föranledde till revidering av såväl vattenskyddsområdets avgränsning som 
vattenskyddsföreskrifter. 

Kommunen skickade i maj-juni, 2021, det reviderade förslaget på myndighetsremiss samt på 
samråd till berörda fastighetsägare och verksamheter. Förslaget kungjordes i Kungälvs-Posten 
2021-05-11 samt Göteborgs-Posten 2021-05-09.

Inkomna yttranden och kommunens bemötande
Nio yttranden har inkommit representerande fastighetsägare, verksamhetsutövare, 
intresseorganisationer och myndigheter:

 SGU

 Havs- och vattenmyndigheten

 Skogsstyrelsen

 Miljöenheten, Kungälvs kommun

 Länsstyrelsen

 Naturskyddsföreningen

 Trafikverket

 MAQS Advokatbyrå (ombud för Sand & Trä AB samt Lysegårdens Egendom AB)

 Fastighetsägaren Stinneröd 1:5
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Inkomna yttranden återfinns i sin helhet som bilaga till detta dokument. Nedan följer utdrag av 
inkomna yttranden rörande förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter jämte 
bemötande och kommentarer från Kungälvs kommun. I förekommande fall har ett yttrande 
föranlett till revidering av förslaget vilket i så fall framgår av bemötandet.

Yttrande från SGU Kommunens bemötande 

SGU noterar att arbetet med skyddsområde 
och föreskrifter har varit transparent och 
tydligt och följt gällande vägledning. SGU 
noterar bl.a. att förslaget i ett tidigt skede har 
kommunicerats med Länsstyrelsen, att en 
informationsinsats har genomförts. 

SGU noterar att vattentäkten är värderad och 
har ett mycket högt skyddsvärde 
(reservalternativ saknas).

SGU håller med om den geologiska 
beskrivningen och stödjer slutsatsen att 
”grundvattenmagasinet är öppet och 
skyddande lager saknas”. SGU noterar 
vidare att underlaget lyfter fram den 
ytterligare sårbarhet som gäller för 
grustäktsområdet uppströms vattentäkten.

SGU noterar att underlaget omfattar en 
tydligt presenterad riskinventering och 
riskanalys. SGU stöder att 2§ om Miljöfarlig 
verksamhet och 3§ om Avfall och 
uppläggning av massor tagits med i 
skyddsområdets föreskrifter.

Kommunen noterar men avstår att bemöta.

Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten Kommunens bemötande

Det tekniska underlaget beskriver på ett bra 
sätt geologiska och hydrologiska 
förutsättningar för vattentäkten och hur själva 
vattentäkten fungerar. Överlag bedömer 
Havs- och vattenmyndigheten att områdets 
avgränsning och indelning i zoner är väl 
motiverade. Myndighetens samlade 
bedömning är dock att underlaget kan ligga 
till grund för beslut i ärendet.

Kommunen noterar men avstår att bemöta.

Det är dock en brist att inga resultat 
avseende råvattnets kvalitet redovisas i 
underlaget. Havs- och vattenmyndigheten 

Vattenkvaliteten i Lysegården är generellt av 
god kvalitet och lämpad för 
dricksvattenproduktion. Det har dock, vilket 
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bedömer att råvattendata utgör ett viktigt 
underlag i vattenskyddsärenden då det 
yttersta syftet med områdesskyddet är att 
bibehålla eller i bästa fall förbättra råvattnets 
användbarhet för dricksvattenproduktion.  

redogörs för i det tekniska underlaget, 
noterats med tiden ökande halter av mangan. 
Detta har föranlett att kommunen byggt om 
vattenverket. Orsaken till ökande 
manganhalter är inte känd men bedöms inte 
vara direkt antroprogen. Kommunen anser 
inte att en detaljerad redovisning av 
råvattnets kvalitet bidrar till ett ökat 
vattenskydd. 

Beslutet ska innehålla en karta över området 
där avgränsning och zoner ingår. Det är 
viktigt att beslutskartan är tillräckligt detaljrik. 
Myndigheten förordar att skala 1:10 000 eller 
finare upplösning används i beslutet.

Till beslutet finns en karta som i storlek A3 är 
i skala 1:15000. Kartan skall efter beslut 
publiceras på kommunens webgis, 
https://kartor.kungalv.se/, som möjliggör in-
zoomning på fastighetsnivå.

Av avsnitt 8.3.1.2 så förefaller området också 
innehålla en vattentäktzon som omfattar 
fastigheten Lysegården 1:3 och området för 
infiltrationsdammen, detta område finns dock 
inte utmärkt på kartan såvitt HaV kan se. Är 
tanken att vattentäktzonen inte fastställs 
formellt i beslutet?   

Korrekt, vattentäktszonen ingår inte i beslutet 
eller redovisas på karta.

I motiven till området indelning i zoner 
hänvisas mycket till Naturvårdsverkets 
handbok om vattenskyddsområde 2010:5, 
avseende beräkning av uppehållstider i mark 
för grundvatten, transporttider i strömmande 
vattendrag och fasta skyddsavstånd för 
strandområden. Havs- och 
vattenmyndigheten anser att det är viktigt att 
avgränsningen av området hänger samman 
med riskbedömningen i ärendet och att både 
naturgivna faktorer av betydelse beaktas 
liksom identifierade riskkällor vid 
avgränsningen av området och eventuell 
indelning i olika zoner. Avgränsningen kan 
aldrig ensamt motiveras utifrån en handbok. 
Naturvårdsverkets handbok om 
vattenskyddsområden är dessutom ersatt av 
nyare vägledning.

Kommunen är medveten om att 
Naturvårdsverkets handbok under 2021 har 
ersatts av en nyare vägledning. Arbetet med 
att ta fram vattenskyddsområde med 
vattenskyddsföreskrifter har pågått under 
många år och där har Naturvårdsverkets 
handbok varit vägledande. Kommunen anser 
dock att föreliggande förslag till 
skyddsområde med skyddsföreskrifter i hög 
grad utgår från såväl naturgivna 
förutsättningar som identifierade riskkällor 
och därmed väl harmonierar med den nya 
vägledningen från HaV.

Ang. § 1 Petroleumprodukter: Inom primär . 
skyddszon föreslås förbud mot hantering av 
mer än 25 liter petroleumprodukter. Inom 
sekundär skyddszon sätt gränsen till 250 l.  

Föreskrift förtydligad genom:



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Lysegården_VSO_bemötande_fastighetsägare_myndigheter_20210824

 

4 (11)

PM
2021-08-24

m
em

o0
4.

do
cx

 d:\pixedit\docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\working\b88f0b2a-0229-44dc-9e9a-378ce2ca0ea5\1036257_1_0.docx

Undantag från förbudet gäller inom båda 
zonerna bränsle i drifttanken på fordon. HaV 
vill fästa uppmärksamhet på att vissa större 
arbetsmaskiner som skogsmaskiner och 
grävskopor kan innehålla betydande 
mängder hydraulolja och att det kan vara 
viktigt att även undanta detta ur 
föreskrifterna.  

- Undantag gäller för 
petroleumprodukter i fordons tank, 
motor, samt hydraulsystem.

Ang. § 12 Djur: Det framgår att strandbete är 
förbjudet i primär skyddszon. Förslagsvis kan 
strandbete definieras närmare i beslutet så 
att det framgår om detta bara innebär att 
strandzonen ska stängslas av så djuren 
förhindras att gå ned till vattnet eller om det 
avser betesförbud utmed bredare korridorer.

 

Föreskrift rörande strandbete är borttagen

Ang. § 15 Skog och träprodukter: Inom 
primär skyddszon föreslås upplag av bark, 
spån och timmer förbjudas med vissa 
undantag.  Möjligen kan övervägas att ändra 
föreskriften så att förbudet gäller permanenta 
upplag. I så fall ändras inte restriktionsnivån 
jämfört med dagens nivå. Av det 
presenterade underlaget finns inget redovisat 
som tyder på att restriktionsnivån behöver 
skärpas.

Kommunen anser att det inom primär 
skyddszon är en rimlig restriktionsnivå med 
förbud i primär skyddszon även för tillfälliga 
upplag

Ang. Motorbåtar: I befintligt 
vattenskyddsområde finns ett förbud mot att 
framföra motorbåt (§ 2j), men denna 
bestämmelse finns inte med i förslaget till 
omarbetat vattenskyddsområde. En sådan 
bestämmelse kan möjligen övervägas mot 
bakgrund att det idag redan finns ett förbud 
och att det rör sig om små sjöar i området 
där rodd eller framdrift med elmotor bör 
kunna utgöra fullgoda alternativ till 
förbränningsmotorer.  

Kommunen delar synpunkten från HaV. Ny 
föreskrift § 1b införd som lyder:

Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon 
på eller i ytvatten är förbjudet.

Jämfört med befintliga skyddsföreskrifter så 
innebär ny föreskrift även förbud mot trafik på 
isbelagd sjö.

Yttrande från Länsstyrelsen Kommunens bemötande

Länsstyrelsen har inga väsentliga invändningar 
mot utformningen av föreslagit skyddsområde 
och i underlaget redovisad riskanalys.  

Noterat
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I föreskrift gällande hantering av 
petroleumprodukter samt hälso- och miljöfarliga 
produkter brukar finnas undantag för 
transporter.

Undantag nu infört

Förbudet mot enligt miljöbalken 
anmälningspliktiga anläggningar bedöms vara 
allt för omfattande och föreslås bytas ut mot 
tillståndsplikt.

Kommunen delar inte länsstyrelsens syn att 
förbud är allt för omfattande i primär 
skyddszon. Inga ändringar föreslås därför 

Med tanke på att inom området pågående 
verksamhet för hantering av avfallsmassor givits 
en relativt hög riskklassning, så kan övervägas 
om användningen av avfallsmassor för 
anläggningsarbeten kan behöva regleras.

Det finns numera ingen pågående 
verksamhet för hantering av avfallsmassor 
inom vattenskyddsområdet. Inga ändringar 
föreslås.

Samma begrepp bör användas i föreskrift och 
undantag samt i aktuell definition, exempelvis 
vad gäller ”gräv och schaktarbeten och 
”markarbeten”. I undantaget gällande 
markarbeten bör ”eller” bytas ut mot ”och”.
Bedöms osäkert om anmälningsplikt för 
underhåll av ledningar och dräneringar är 
motiverat.

Föreskriften är reviderad. Undantag gäller för 
underhåll av ledningar samt diken och 
dräneringar.

Samtliga föreskrifter och undantag bör 
formuleras på ett enhetligt sätt, exempelvis 
begreppen ”anläggande” och ”etablering av 
anläggning”. Samtliga använda begrepp bör vara 
definierade, som exempel ”uppläggning” (av 
särskilt stor vikt då uppläggning kan ske på 
många sätt), strandbete” och ”punktsanering”.  
Definitionen gällande samma tillfälle är lite 
otydlig och föreslås förtydligas. Något 
vattentäktsområde har ej pekats ut och 
definitionen av detta kan utgå.

Föreskrifterna är reviderande. Ordet 
uppläggning är utbytt mot ordet upplag. 
Definition av vattentäktsområde och 
strandbete utgår då de ej längre finns med i 
föreskrifterna. Definition av punktsanering 
inlagd liksom ett förtydligande av ”samma 
tillfälle”. 

Det bör göras tydlig skillnad mellan vad som är 
allmänna bestämmelser (föreskrifter) och vad 
som är upplysningar (exempelvis vem som utövar 
tillsyn och hur dispens söks. I allmänna 
bestämmelser gällande ansökan om dispens 
hänvisas till länsstyrelsen vilket är felaktigt.

Föreskrifterna är förtydligade. Gällande 
dispens hänvisas till Miljö- och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
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Föreskriften gällande anmälningsplikt vid 
händelse som kan medföra vattenförorening 
förutsätter att den ansvarige för att anmäla kan 
avgöra om det finns en sådan risk eller inte, vilket 
kräver en expertis som den ansvarige inte kan 
förutsättas ha.  Föreslås därför att ”kan” byts ut 
mot ”bedöms kunna ” eller ”befaras kunna”.

Föreskriften reviderad och lyder nu 
Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller 
verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart 
anmäla spill, läckage och andra händelser 
om de är av sådan omfattning att de bedöms 
kunna medföra risk för vattenförorening.

Information om att annans mark får tas i anspråk 
för uppsättning av vägskyltar samt krav på att 
skyltar skall följa andra myndigheters 
rekommendationer bedöms ej behöva ingå i 
föreskrifterna.

Informationen är borttagen.

Bestämmelserna gällande skyltning av hantering 
av petroleumprodukter och andra hälso- och 
miljöfarliga produkter blir alltför omfattande då 
nedre volymgräns saknas. Ofta nöjer man sig 
med att hänvisa till (upplysa om) 
bestämmelserna i NFS 2017:5.

Bestämmelserna är borttagna. Hänvisning 
görs nu till Naturvårdsverkets föreskrifter 
gällande skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor (NFS 2017:5) samt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2).

Yttrande från Skogsstyrelsen Kommunens bemötande

Vår bedömning, utifrån 
samrådshandlingarna, är att 
vattenskyddsområdets primära och 
sekundära skyddszoner inte påverkar 
skogsbruket i sådan omfattning att skogsbruk 
avsevärt försvåras.  

Kommunen delar Skogsstyrelsens 
bedömning att vattenskyddsföreskrifterna 
försvåras i någon avsevärd omfattning.

Yttrande från Miljöenheten Kommunens bemötande

Miljöenheten tycker överlag att 
skyddsföreskrifterna är tydligt och bra 
formulerade. Uppställningen i primär 
respektive sekundär skyddszon gör det 
enkelt att förstå vad som gäller var i berörda 
områden.

Noterat

1 § formulering av undantag – ”Undantag 
gäller för hantering med sekundärt skydd”. 

Kommunen anser inte att det blir tydligare 
med Miljöenhetens förslag. Sekundärt skydd 
kan vara annat än en behållare.
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Skulle det kunna bli tydligare genom att 
lägga till ”i behållare” efter ordet hantering? 

§ 16 b Allmänna bestämmelser, förslår 
följande text så att det blir rätt myndighet 
samt att det blir tydligt att man kan söka 
dispens från förbud men en annan sak att få 
det: 

Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter 
söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i 
Kungälvs kommun. I samband med 
prövningen ska berörda kommunala 
myndigheter och huvudman för vattentäkten 
höras. I ett beslut om dispens från förbud kan 
Miljö- och byggnadsnämnden föreskriva om 
de särskilda villkor som behövs för att 
undvika oacceptabel vattenförorening.

§17 a Upplysningar – I andra meningen byts 
ordet prövning ut mot handläggning då det 
avser hantering av anmälningsärende.

Texten är reviderad enligt Miljöenhetens 
förslag.

Yttrande från Naturskyddsföreningen Kommunens bemötande

Naturskyddsföreningen yrkar att området där 
Sand & Trä bedriver jordframställning samt 
området där bolaget har sitt kontor bör ingå i 
vattenskyddsområdet. 

Kommunens experter har granskat 
avgränsningen och värderat riskerna och 
därigenom bedömt att nämnda områden ej 
utgör något beaktansvärt hot mot 
vattentäkten varför de ej hamnar inom 
vattenskyddsområdet

Yttrande från Trafikverket Kommunens bemötande

6§ Markarbeten. Detta beskrivs i princip 
samma för både primär och sekundär 
skyddszon. Det finns ett generellt undantag 
för markarbeten på 10 m3. Men det måste 
framgå tydligt att speciellt underhållsarbeten 
som berör vägunderhåll är undantagen 
tillståndsplikt i sekundär skyddszon.

I sekundär skyddszon gäller:

Undantag gäller för markarbeten med en 
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre 
än 50 mᶟ.

I primär- och sekundär skyddszon gäller:

Undantag gäller för underhåll av ledningar samt 
diken och dräneringar.
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7§ Uppställning av arbetsfordon. Det bör 
framgå att arbetsfordon för vägunderhåll är 
undantaget förbud och särskilda villkor. 

Kommunen kan inte se varför arbetsfordon 
för vägunderhåll skall vara undantagna 
förbud och särskilda villkor. 

Yttrande från fastighetsägare (Stinneröd 1:5) Kommunens bemötande

Att endast grävarbeten på 10 m3 får ske utan 
tillstånd i sekundär zon är för lite. Speciellt att 
ha en så låg siffra hela vägen ut till 50 meter 
från en bäck. Det begränsar möjligheten att 
uppföra ekonomibyggnader och eventuella 
skogsbilvägar. Det hade varit rimligare att 
tillåta 10 m3 upp till 25 meter åt vardera håll 
från bäcken, men 100  m3 jordmassor tillåtet 
från 25 till 50 meter från bäcken.

Föreskriften är reviderad för sekundär 
skyddszon, tillstånd byts mot anmälan. 
Undantag gäller för markarbeten med en 
sammanhängande jord-/bergvolym som är 
mindre än 50 mᶟ.

Att kräva tillstånd för att anlägga brunn borde 
också vara 25 meter gräns. 50 meter ifrån är 
väldigt långt och försvårar för nybyggnation, 
medan det redan finns massvis av hus som 
är ännu närmre.

Tillståndsplikten för anläggande av brunn 
utgår.

Yttrande från MAQS Advokatbyrå (ombud för 
Sand & Trä AB samt Lysegårdens Egendom 
AB)

Kommunens bemötande

Kommunen noterar att yttrandet från verksamhetsutövarens juridiska ombud är närmast 
identiskt med det som avlades i samband kommunens informationsinsats i oktober 2020. 
Kommunen hänvisar till tidigare bemötande, daterat 2021-02-12, som skickats ut till samtliga 
fastighetsägare som yttrat sig. Det förefaller som om Sand & Trä AB samt Lysegårdens 
Egendom AB (Bolagen) inte noterat tidigare svar eller ändringar som gjorts avseende 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Bemötanden enligt nedan är således i stort en 
upprepning av vad kommunen tidigare anfört

För att fastställa skyddsbehovet för en 
vattentäkt krävs erforderligt 
underlagsmaterial avseende 
vattenförekomst, värde, sårbarhet, risker och 
konsekvenser (se Naturvårdsverkets 
handbok 2010:5 om vattenskyddsområde) 
(”Naturvårdsverkets handbok”). Det kan 
konstateras att det inte finns något sådant 

Kungälvs kommun har tagit fram ett tekniskt 
underlag utarbetats utifrån Naturvårdsverkets 
handbok 2010:5. Bolagen har informerats om 
vem de skall kontakta på kommunen för att 
ta del av underlaget. Information och 
underlag har också funnits tillgängligt på 
kommunens hemsida 
(www.kungalv.se/vattenskyddsomrade) 
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underlag. I vart fall har Bolagen inte fått del 
av detta. Det går därför inte att följa hur 
Kommunen avgränsat vattenskyddsområdet 
och kommit fram till de föreslagna 
föreskrifterna. Det framgår inte hur 
Kommunen kommit fram till avgränsningen 
av vattenskyddsområdet. Enligt den 
information vi fått har det aldrig klarlagts 
genom borrning hur vattnet rinner. 
Kommunen bör genomföra och bekosta en 
sådan analys så att inte större område än 
nödvändigt tas i anspråk, särskilt då 
vattenskyddsområdet begränsar 
fastighetsägarnas användning av 
fastigheterna. Ett beslut som begränsar 
fastighetsägarnas användning av 
fastigheterna kan inte baseras på gissningar, 
utan måste baseras på fakta. 

Bolagen och deras juridiska ombud, har tidigt 
informerats om det pågående 
vattenskyddsarbetet och har haft möjlighet 
att ta del av detaljerad information då 
kommunen bifogat dessa underlag i andra 
ärenden som berör bolagens verksamhet.

Inför inrättande och revidering av 
vattenskyddsområde ska en kommun även 
samråda med länsstyrelsen. Det framgår inte 
av underlaget om ett sådant samråd 
genomförts. Så som Bolagen anfört ovan är 
det angeläget att Länsstyrelsen ges tillfälle 
att gå igenom underlaget för att säkerställa 
att erforderligt och korrekt underlag 
presenterats så att rätt avgränsning kan ske.

Kungälvs kommun har i 
vattenskyddsprocessen haft flera kontakter 
med länsstyrelsen, även inom ramen för nu 
redovisade myndighetsremiss, som tagit del 
av underlaget samt yttrat sig över detta. 

Även Trafikverket, SGU, Skogsstyrelsen 
samt Havs- och vattenmyndigheten har 
genom samråd tagit del av underlaget och 
yttrat sig kring detta. Kommunen har utifrån 
yttranden reviderat förslaget.

Av föreskrifterna följer att en sekundär 
skyddszon ska avgränsas så att den bl.a. 
omfattar sjöar samt vattendrag som 
redovisas på fastighetskartan inom bedömt 
tillrinningsområde till vattentäktens 
ytvattendel, samt 50 meter strandzon runt 
dessa. Enligt kartan är stora delar av Sand & 
Träs verksamhet belägen inom den 
sekundära skyddszonen.

Det finns inte något vattendrag eller sjö inom 
50 meter från Sand & Träs verksamhet. 
Däremot finns det anlagda 

Lysegårdens vattentäkt består dels av en 
ytvattendel (Kvarndammens 
tillrinningsområde) där den sekundära 
skyddszonen utgörs av en 50 m strandzon 
kring vattendrag och sjöar. Dels en 
grundvattendel (primär- och sekundär 
vattenskyddszon) som utgör delar av 
Lysegårdens grundvattenförekomst. Den 
primära skyddszonen är beräknad på 
skyddsavståndet som motsvarar en 
uppehållstid om minst 100 dygn. Den 
sekundära skyddszonen motsvarar på 
samma sätt en uppehållstid om minst ett år. 
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sedimentationsdammar skapade och gjorda 
för verksamheten. Sand & Trä ifrågasätter 
därför behovet av stora delar av 
verksamhetsområdet omfattas av den 
sekundära skyddszonen.

För skyddszoner kan dessutom en 
riskbaserad hänsyn tas utifrån 
markförhållanden och risker. Exempelvis, har 
området som utgörs av f.d. materialtäkt 
bedömts som mycket sårbart. I detta område 
finns en lokal grundvattenflödesgradient 
riktning mot täktområdets lågpunkt, vilken är 
en vattenansamling vars överskott pumpas 
mot Valleråsbäckens system.

Genom de föreslagna föreskrifterna 
inskränks Bolagens rätt att använda och 
förfoga över sina respektive fastigheter. 
Utifrån vad som kan utläsas av underlaget 
som Bolagen tagit del av kommer Sand & 
Träs verksamhet omfattas av föreskrifter för 
den sekundära skyddszonen. En del av de 
föreskrifter som gäller för den sekundära 
skyddszonen kommer direkt att påverka 
Sand & Träs verksamhet. Sand & Trä 
kommer inte kunna bedriva sin verksamhet 
med de begränsningar som föreslås. 

Det är oklart vilka begränsningar Bolaget 
anser medföra att verksamhet inte kan 
bedrivas. Kungälvs kommun kan inte se att 
föreslagna skyddsföreskrifter innebär något 
direkt hinder för verksamhetsutövningen. 
Kommunen anser att det, med hänsyn till 
vattentäktens skyddsbehov, är nödvändigt att 
reglera exempelvis hantering av 
petroleumprodukter. Tillståndsplikt gäller, 
vilket normalt skall beviljas efter prövning 
utifrån underlag där verksamhetsutövaren 
kan visa att hantering kan ske utan risk för 
förorening av grundvattentäkten.

Både vid avgränsning av 
vattenskyddsområdet och vid bestämmande 
av de föreskrifter 7 som ska gälla för 
detsamma ska alltså en avvägning ske 
mellan allmänna och enskilda intressen. Det 
framgår inte om en sådan avvägning skett. 
Oavsett kan det konstateras att Kommunen 
inte vid bestämmande av avgränsningen 
beaktat Sand & Träs intressen av att kunna 
fortsätta bedriva verksamhet, särskilt då 
Kommunen överhuvudtaget inte tidigare varit 
i kontakt med Sand & Trä för att diskutera 
inskränkningen.  

Kommunen har vid avgränsningen gjort en 
grundlig bedömning och avvägning av 
enskilda och allmänna intressen. Det 
allmänna intresset är dricksvattenförsörjning 
vilket är av stor vikt.

Sand & Trä har varit väl informerade sedan 
flera år tillbaka om att det varit ett pågående 
arbete med en översyn av 
grundvattentäktens skyddsområde, se 
tidigare kommentar.

Sand & Trä vill redan i detta skede framhålla 
att Kommunen kan komma att bli 
ersättningsskyldig för den eventuella skada 
Sand & Trä åsamkas till följd av 

Ersättning kan utgå om pågående 
markanvändning avsevärt försvåras inom 
berörd del av fastigheten. Fråga om 
ersättning prövas då av mark- och 
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vattenskyddsområdet och dess avgränsning 
och föreskrifter.

miljödomstolen i en separat process. 
Prövning kan dock ske först efter att 
vattenskyddsområdet har fastställts.
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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEGÅRDENS 
VATTENSKYDDSOMRÅDE

2021-08-25

Dessa föreskrifter är specifika för vattentäkten Lysegårdens vattenskyddsområde. De har utformats 
med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en 
tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett 
större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Föreskrifter för 
vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken.

Lysegårdens vattenskyddsområde, Kungälvs kommun
Vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika 
restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på 
verksamheter som ligger närmast uttaget. 

Primär skyddszon  

Syftet med den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten.

En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära skyddszonens 
yttre gräns till vattentäkten beräknas vara minst 100 dygn. 

Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten. 

En sekundär skyddszon avgränsas så att den omfattar 

-  Grundvattenmagasinet inom det område där uppehållstiden för grundvattnet från den sekundära 
skyddszonens yttre gräns till vattentäkten beräknas vara minst ett år. 

- Sjöar samt vattendrag som redovisas på fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till 
vattentäktens ytvattendel, samt 50 m strandzon runt dessa. Inkluderar också bebyggda områden kring 
Duvesjön.

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken
Förslaget till Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (pågående arbete, augusti 2021) 
överlappar Lysegårdens vattenskyddsområde. Inom området gäller således både 
vattenskyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta 
älvs och Vänersborgsvikensvattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med olika 
omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste föreskriften 
som gäller. 



9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : VSF_Lgården_20210825

1 § Kemikalier
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

1a Hantering av mer än 25 liter 
petroleumprodukter är förbjudet. 

Total volym och inte volym per behållare 
avses.

Undantag gäller för hantering med sekundärt 
skydd.

Undantag gäller för petroleumprodukter i fordons 
tank, motor, samt hydraulsystem.

Undantag gäller för transport.

Undantag gäller petroleumprodukter för 
underhåll av asfalterade ytor. 

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter är förbjudet. 

Total volym och inte volym per behållare 
avses.

Undantag gäller för hantering med sekundärt 
skydd.

Undantag gäller för petroleumprodukter i fordons 
tank, motor, samt hydraulsystem.

Undantag gäller för transport.

Undantag gäller petroleumprodukter för underhåll 
av asfalterade ytor.

1b ---- Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon 
på eller i ytvatten är förbjudet.

1c Hantering av mer än 25 liter hälso- eller 
miljöfarliga produkter är förbjudet.

Total volym och inte volym per behållare 
avses.

Undantag gäller för hantering med sekundärt 
skydd. 

Undantag gäller för transport.

Hantering av mer än 25 liter hälso- eller 
miljöfarliga produkter får inte ske utan 
tillstånd.

Total volym och inte volym per behållare 
avses.

Undantag gäller för hantering med sekundärt 
skydd. 

Undantag gäller för transport.

Ytterligare bestämmelser följer av Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2017:5, samt eventuella senare ändringar

2 § Miljöfarlig verksamhet
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

2a Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och 
eventuella senare ändringar) är förbjuden.

----

2b Sanering som avses i 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.

Sanering som avses i 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.

3 § Avfall och upplag av massor
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

3a Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd

Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd

3b Deponering av farligt avfall är förbjuden. Deponering av farligt avfall är förbjuden.

3c Upplag av förorenade massor eller massor 
med okänt föroreningsinnehåll är förbjuden.

Upplag av förorenade massor eller massor 
med okänt föroreningsinnehåll är förbjuden.
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4 § Avlopp
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

4a Utsläpp av hushållsspillvatten är förbjudet. ----

4b Utsläpp av BDT-vatten får inte ske utan 
tillstånd.

----

5 § Dagvatten
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

5a Anläggning för infiltration av dagvatten får 
inte anläggas utan tillstånd.

Anläggning för infiltration av dagvatten får 
inte anläggas utan tillstånd.

6 § Markarbeten
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

6a Materialtäktsverksamhet är förbjudet. ----

6b Gräv- och schaktarbete får inte ske utan 
tillstånd.

Undantag gäller för markarbeten med en 
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre 
än 10 mᶟ.

Undantag gäller för underhåll av ledningar samt 
diken och dräneringar.

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan 
anmälan.

Undantag gäller för markarbeten med en 
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre 
än 50 mᶟ.

Undantag gäller för underhåll av ledningar samt 
diken och dräneringar.

6c Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
får inte ske utan tillstånd.

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 500 m² får inte ske utan 
tillstånd.

7 § Uppställning av arbetsfordon
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

7a Uppställning av arbetsfordon är förbjudet. Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.

Undantag gäller för uppställning på hårdgjord yta 
inomhus, för parkering i anslutning till bostadshus 
eller på gårdsplan där fordon är under uppsikt.

Undantag för uppställning på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare.

Undantag för fordon med bränsletank som har 
sekundärt skydd. 
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8 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

8a Beläggningsarbete och förbättringsarbeten 
på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid 
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.

Beläggningsarbete och förbättringsarbeten 
på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid 
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.

Undantag gäller för underhåll och akuta insatser 
för trafiksäkerhet och framkomlighet.

8c Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus 
eller vägsalt är förbjuden.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus 
eller vägsalt är förbjuden.

8d Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd. ----

9 § Fordonstvätt
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

9a Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för 
avsköljning med kallt vatten. 

Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för 
avsköljning med kallt vatten

10 § Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

10a Etablering av anläggning där värme eller 
kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark 
är förbjudna.

----

10b Etablering av anläggning för uttag av 
grundvatten får inte ske utan tillstånd. 

----

11 § Växtnäringsämnen
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

11a Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen 
får inte ske utan tillstånd.

Yrkesmässig hantering av 
växtnäringsämnen får inte ske utan 
anmälan.

11b Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller 
humanurin är förbjudet.

Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller 
humanurin är förbjudet.
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12 § Kemiska växtskyddsmedel
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

12a Hantering av kemiska växtskyddsmedel är 
förbjuden.

Undantag gäller punktsanering.

Hantering av kemiska växtskyddsmedel inom 
tomtmark får inte ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för punktsanering. 

12b Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med kemiska växtskyddsmedel 
är förbjudet. 

Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med kemiska växtskyddsmedel 
är förbjudet.

Ytterligare bestämmelser följer av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) samt eventuella senare ändringar.

13 § Skog och träprodukter

14 § Allmänna bestämmelser

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. 

b) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden i 
Kungälvs kommun efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudman för 
vattentäkten. I samband med sådan prövning kan Miljö- och byggnadsnämnden föreskriva 
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

c) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet 
ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att 
de bedöms kunna medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till 
Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

15 § Skyltning

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar 
som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som 
utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

Upplysningar

a) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan handläggning kan nämnden 
föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening.

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening.

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon

13a Upplag av bark, flis, spån och timmer är 
förbjuden.

Undantag gäller för;

- Upplag av ved eller andra träbaserade 
produkter för uppvärmning inomhus.

-----
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c) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten 
tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 
kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.

d) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om 
inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

Ikraftträdande

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet 
träder ikraft, även om de överklagas.

Övergångsbestämmelser

a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter 
blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 2023. Därefter får 
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om 
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 1 januari 2023.

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter 
blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 2023. Därefter får 
verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 1 januari 2023.

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter 
blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 2023. Därefter får 
verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast 1 
januari 2023.
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Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER

Arbetsfordon Med arbetsfordon avses fordon som används för arbete med väg, mark, jord- 
eller skogsbruk.

BDT-vatten Bad-, disk- och tvättvatten.

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 § 
Avfallsförordningen (2011:927).

Fordon Med fordon avses ett transportmedel med motor, som kan framföras på mark, 
vatten eller is.

Förorenade massor Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat 
område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett område, en deponi, 
mark eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter ligger över 
lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan 
därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk 
produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, 
förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, 
saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i 
enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.

Hushållsbehov Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet 
och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas 
vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild 
konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, 
exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också 
anses vara hantering för hushållsbehov.

Hushållsspillvatten Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del 
utgörs av toalettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

Hårdgjord yta En hårdgjord yta är en yta som vatten inte kan infiltrera genom.

Hälso- eller 
miljöfarliga produkter

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska 
produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller 
enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.

Jord- och 
vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord 
eller vatten i väntan på att de ska planteras.

Kemiska 
växtskyddsmedel

Med kemiskt växtskyddsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska 
produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
skada på egendom. Växtskyddsmedel innefattar inte biocidprodukter.

Markarbeten Med markarbete avses schaktning, grävning, borrning, pålning och andra 
jämförbara arbeten som tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och 
struktur. 

Materialtäkt Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, 
lera, jord, torv eller andra jordarter.
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Organiska 
gödselmedel

Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej stallgödsel, som kan 
användas som gödselmedel (exempelvis avloppsslam).

Petroleumprodukter Med petroleumprodukter avses produkter utvunna från råolja (petroleum).

Punktsanering åtgärder som på ett begränsat område vidtas mot skadedjur som kan innebära 
störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller 
tillfällig

Samma tillfälle Med samma tillfälle avses den period under vilket arbete utförs i en följd, utan 
andra avbrott än vad normal arbetstid ger upphov till, exempelvis i form av 
helguppehåll, dygnsvila och dylikt.

Sekundärt skydd Med sekundärt skydd avses
a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % 
av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym och 
10% av övriga behållares volymer, eller 
c) dubbelmantlade rörledningar eller 
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och 
andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det 
sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett 
ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av 
föreskrift. 

Stallgödsel Husdjurens träck och urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från 
ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i 
behållare.

Tomtmark Med tomtmark avses mark som upptas av småhus samt trädgård och 
parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus. 

Upplag Ett avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel 
avfall, produkter eller material.

Uppställning Med uppställning avses sådan parkering längre tid än ett dygn.

Vattentäkts-
verksamhet

Verksamhet som är direkt förknippad med drift och underhåll av vattentäkten.

Växtnäringsämnen Med växtnäringsämnen avses mineralgödsel, stallgödsel samt organiska 
gödselmedel

Yrkesmässig Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För 
att någon ska   anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att 
verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt 
fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-28 
Sida  1 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 135/2021 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 

 
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt.  
 
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:  
• stärks skyddet för vattenförekomsten.  
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.  
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.  
 
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt 
Bilaga 
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314 
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316 
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15 
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021 
Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling  

Förslag till kommunfullmäktige  

1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Expedieras till:  

För kännedom till: sten-ove.dahllof@kungalv.se, miljoenheten@kungalv.se vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 42/2021 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247) 

 
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt 
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.  
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i 
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning 
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att 
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför 
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, 
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område 
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:   
 
• stärks skyddet för vattenförekomsten. 
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken. 
 
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysegårdens vattentäkt 
Bilaga 
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314 
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316 
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15 
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Expedieras till:  

För kännedom till: 
sten-ove.dahllof@kungalv.se 
miljoenheten@kungalv.se 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 
 
 



10 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av förskola -   :

Denna behandling '10 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av förskola' har inget tjänsteutlåtande.



11 Motion - Elfärjor Marstrand och Diseröd - KS2021/1140-2 Motion - Elfärjor Marstrand och Diseröd - Centerpartiet :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad



11 Motion - Elfärjor Marstrand och Diseröd - KS2021/1140-2 Motion - Elfärjor Marstrand och Diseröd - Centerpartiet : Motion elfärjor Marstand och Diseröd.pdf


	Kommunfullmäktige (2021-09-02)
	Dagordning
	Föredragningslista
	000 Föredragningslista
	Föredragningslista Kommunfullmäktige 2021-09-02


	Formalia
	2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll
	3 Tillkommande och utgående ärenden

	Information
	4 Utdelning av idrottspris samt idrottsstipendium
	Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 9 juni 2021
	Idrottsstipendium 2021 (KS2021_0307)

	5 Information om kommande utbildningar
	6 Information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige

	7 Till kommunfullmäktige - beslut om efterträdarval
	201-33041-2021.pdf
	201-33038-2021.pdf


	Ärenden från kommunfullmäktiges beredningar
	8 Information från kommunfullmäktiges beredningar

	Ärenden från kommunstyrelsen
	9 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt
	Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021
	Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsområde_20210314
	PM ang Lysegården VSO 210316
	Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15
	Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29
	Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021
	Lysegården_VSO_bemötande_fastighetsägare_myndigheter_20210824
	Lysegården_VSO_20210314
	VSF_Lgården_20210825
	Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 28 april 2021
	Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021

	10 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av förskola

	Inkomna motioner, interpellationer och frågor
	11 Motion - Elfärjor Marstrand och Diseröd
	Motion elfärjor Marstand och Diseröd.pdf



