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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 2005:429 
 Utkom från trycket den  
 29 juli 2005 
 
 
Länsstyrelsens i Västra Götalands län skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Högsäter vattentäkt i Färgelanda kommun; 
 
beslutade den 8 juli 2005. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen 
om att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Högsäters 
vattentäkt på fastigheten Högsäter Prästgården 1:72 i Färgelanda 
kommun. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, 
bilaga 1. 
 
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för 
Högsäters grundvattentäkt från den 2 december 1986, med beteckning 15 
FS 1986:55 i länets författningssamling, upphör därmed att gälla.   
 
__________________________________ 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Länsöverdirektör Göran Bengtsson 
med Susanna Hogdin, vattenvårdsenheten som föredragande. I den 
slutliga handläggningen av beslutet har även Margaretha Berg, 
rättsenheten deltagit. 
 
 
GÖRAN BENGTSSON 
  
  Susanna Hogdin 
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SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 

§1 Vattentäktszon 
 
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
Området skall vara inhägnat. 
 

§2     För grundvattnet skadliga ämnen 
 

Primär och sekundär skyddszon:  

Hantering av mer än 250 liter av för grund- eller ytvattnet skadliga 
ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast 
ske efter tillstånd av den kommunala miljönämnden. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är 
förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål.  

Hantering som medför att outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller 
överblivna läkemedelsprodukter når yt- eller grundvatten är förbjuden.  

Generella bestämmelser: Körning i terräng med motordrivet fordon 
regleras av terrängkörningslagen med tillhörande förordningar (SFS 
1975:1313).  

§3 BEKÄMPNINGSMEDEL 
 
Primär och sekundär skyddszon: Bekämpningsmedel får ej hanteras. 
 

§4  JORDBRUK, DJURHÅLLNING OCH ANNAN KOMMERSIELL 
ODLING 
 
Primär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel och 
naturgödsel erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden. 

Spridning av slam från reningsverk kräver tillstånd av den kommunala 
miljönämnden. 
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Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel och 
naturgödsel skall anmälas till den kommunala miljönämnden. 

Spridning av slam från reningsverk kräver tillstånd av den kommunala 
miljönämnden. 

Generella bestämmelser: I Förordningen (SFS 1998:915) om 
miljöhänsyn i jordbruket finns ytterligare bestämmelser om bl.a. för 
lagring av stallgödsel.  
 

§5 SKOGSBRUK 
 

Primär och sekundär skyddszon: 

Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tak är förbjudet.   

Hantering av träskyddsmedel, bekämpningsmedel eller liknande är 
förbjuden. 

Generella bestämmelser: Skogsvårdslagen (1979:429) samt 
Skogsvårdsförordningen (1993:1096) reglerar skogsbruk. 

Information: Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att 
skogsvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen 
om skyddszoner, hyggen, skador på mark och vatten samt skogsbilvägar 
(§30) efterlevs.  

§6 INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN 
SAMT HANTERING AV AVFALL 
 
Primär skyddszon:  

Etablering av anläggning för infiltration eller utsläpp av 
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller 
vattenområde kräver särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.  

Upplag av avfall är förbjudet. 

Upplag av förorenande massor är förbjudet. 
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Upplag av massor med okänd miljöstatus är förbjudet. 

Sekundär skyddszon:  

Etablering av anläggning för infiltration eller utsläpp av 
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller 
vattenområde kräver särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.  

Upplag av avfall är förbjudet. 

Generella bestämmelser: Befintliga anläggningar för infiltration eller 
utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten skall uppfylla 
miljöbalkens krav.  

Information: Inom Färgelanda kommun gäller kommunens 
renhållningsordning beträffande tömningsfrekvens av slamavskiljare och 
slutna tankar. 

§ 7 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN 
 
Primär och sekundär skyddszon: 

Större schaktningsarbeten som kan påverka yt- eller grundvatten 
erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden. 

Materialtäkt såsom grustäkt är förbjudet. 

Husbehovstäkt erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala 
miljönämnden. 

Generella bestämmelser: Täktverksamhet omfattas av miljöbalken 12 
kap samt förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd. 

§ 8 ENERGIANLÄGGNINGAR 
 
Primär och sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller 
lagring av värme eller kyla ur mark- eller grundvatten får inte utföras 
utan tillstånd av den kommunala miljönämnden. 

 
 
 
 
 



 

ISSN 1403-7866 5

§ 9 ÖVRIG VERKSAMHET 
 

Primär skyddszon:  

Etablering av övriga verksamheter som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken och som innebär risk för förorening 
av grundvatten är förbjuden. 

Sekundär skyddszon: 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken kräver särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden. 
 

§10VÄGHÅLLNING 
 
Primär och sekundär skyddszon:  

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

Upplag av halkbekämpningsmedel är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära 
skyddszonen är förbjudet. 

       ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
  

§ 11 TILLSTÅND 
 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av 
den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med 
villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att 
verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller 
grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den 
kommunala nämnden för miljöfrågor.  

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt miljöbalken kap 9 
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap 11 (vattenverksamhet) 
eller kap 12 (täkter, jordbruk och annan verksamhet) eller förordning 
utfärdad med stöd av miljöbalken. 
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§ 12 VID OLYCKA

Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom
skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för 
yt- eller grundvattenförorening anmäls. Inträffade olyckor skall 
omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112 till 
räddningstjänsten. 

§ 13 VATTENTÄKTSVERKSAMHET

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter
som är nödvändiga för driften av vattentäkten. 


