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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-09-27

§ 228
KS 328/17

Upphävande av vattenskyddsområde för Stretered 1:1 m.fl.
fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om upphävande av vattenskyddsområde för Stretered
1:1 m.fl. fastigheter. Ärendet är en följd av genomförandet av detaljplanen.
Ärendet
Genom dom utfärdad av Västerbygdens vattendomstol år 1962 (Dom A 61/1962) skapades ett
vattenskyddsområde inom Liveredsområdet. bl.a. nuvarande Stretered 1:1, i Kållered.
Skapandet av vattenskyddsområdet syftade till att skydda den grundvattentäkt, Livered
grundvattentäkt, som domstolen medgav användning av i samma dom. Grundvattentäkten har
bestått av två intill varandra liggande brunnar samt tillhörande pumpstation.
Skyddsområdet ligger till stor del inom område som omfattas av ny detaljplan för bostäder i
anslutning till Ullas lyckas väg. I planhandlingarna framgår att man i planarbetet haft för
avsikt att i samband med planarbetet avveckla vattenskyddsområdet.
Skälen till att vattenskyddsområdet bör upphävas är att brunnarna som domen avsåg att
skydda har tagits ur bruk på grund av alltför järnrikt vatten, och de har nu fyllts med
makadam. Uttag av vatten för vattenförsörjning har inte skett sedan början på 70-talet, i
samband med kommunsammanslagningen. Således har skyddsområdet spelat ut sin roll då det
inte finns något objekt att skydda längre. Denna tjänsteskrivelse avser enbart upphävande av
vattenskyddsområdet, och alltså inte ifrågavarande dom i dess helhet. Detta innebär att
avsikten med skrivelsen är att rätten till grundvattentäkten ska bestå.
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 juni 2017.
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2017, § 89.
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Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om upphävande av vattenskyddsområde för Stretered
1:1 m.fl. fastigheter. Ärendet är en följd av genomförandet av detaljplanen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och så finner att så sker.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Upphävande av vattenskyddsområde för Stretered 1:1 m.fl.
fastigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om upphävande av
vattenskyddsområde för Stretered 1:1 m.fl. fastigheter.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ärendet
Genom dom utfärdad av Västerbygdens vattendomstol år 1962 (Dom A 61/1962) skapades
ett vattenskyddsområde inom Liveredsområdet, bl.a. nuvarande Stretered 1:1, i Kållered.
Skapandet av vattenskyddsområdet syftade till att skydda den grundvattentäkt, Livered
grundvattentäkt, som domstolen medgav användning av i samma dom. Grundvattentäkten
har bestått av två intill varandra liggande brunnar samt tillhörande pumpstation.
Skyddsområdet ligger till stor del inom område som omfattas av ny detaljplan för bostäder
i anslutning till Ullas lyckas väg. I planhandlingarna framgår att man i planarbetet haft för
avsikt att i samband med planarbetet avveckla vattenskyddsområdet.
Skälen till att vattenskyddsområdet bör upphävas är att brunnarna som domen avsåg att
skydda har tagits ur bruk på grund av alltför järnrikt vatten, och de har nu fyllts med
makadam. Uttag av vatten för vattenförsörjning har inte skett sedan början på 70-talet, i
samband med kommunsammanslagningen. Således har skyddsområdet spelat ut sin roll
då det inte finns något objekt att skydda längre. Denna tjänsteskrivelse avser enbart
upphävande av vattenskyddsområdet, och alltså inte ifrågavarande dom i dess helhet.
Detta innebär att avsikten med skrivelsen är att rätten till grundvattentäkten ska bestå.
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Kommunstyrelsen
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