
AVSKRIFT UR VATTENDOMSTOLENS DOM VA 58/1982 

 

Skyddsområde och skyddsbestämmelser 

 

Till skydd mot förorening av infiltrerat och naturligt grundvatten 

vid Älvehults vattentäkt förordnar vattendomstolen om skyddsområde 

inom det med - + - + - markering avgränsade området, som utmärkts 

å utdrag från ekonomiska kartan (aktsid 83). 

 

Såsom skyddsbestämmelser inom detta område skall gälla nedan angiv- 

na bestämmelser.  De skall tillika gälla såsom servitut i berörd del 

av Älvehult 2:1 samt i Älvehult 2:23 och 2:24 i Döderhults register- 

område till förmån för vattentäktsfastigheten Älvehult 2:17. Angiv- 

na servitutsbestämmelser skall sålunda innebära inskränkningar i 

rätten att förfoga över de inom skyddsområdet belägna delarna av 

sagda fastigheter. Skyddsbestämmelserna skall ha följande innehåll: 

 

a) Upplag för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och 

transformatoroljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gif- 

ter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrorning, dammbindnings- 

medel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får 

ej anordnas med mindre miljö- och hälsovårdsnämnden efter särskild 

prövning lämnat tillstånd därtill. Nämnden har därvid dels att be- 

stämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva 

de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas. 

 

b) Anläggning för förvaring av gödsel, djururin o dyl, liksom en- 

silageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att 

vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrå- 

gavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej 

genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skydds- 

anordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsovårdsnämnden i 

varje särskilt fall lämnade anvisningar. 

 

c) Naturgödsel och gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växt- 

utrotningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras 

       för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk. Damm- 

       bindnings- och växtbekämpningsmedel får endast användas för sedvan- 

       ligt underhåll av vägar. 

 

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsled- 

ningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med tä- 

       ta fogar. Miljö- och hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vat- 

       tenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skydds- 

       området, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaf- 



       fenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup o dyl kan ske 

       utan risk för grundvattnet. 

 

e) Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får icke 

ske inom skyddsområdet. 

 

f) Grus- eller jordtäkt får icke ske inom skyddsområdet. Ej heller 

får större schaktning, undantaget schaktning för husgrund, ske in- 

om området annat än om miljö- och hälsovårdsnämnden givit sitt till- 

stånd därtill. 

  


