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EXAMENSARBETE 
 
 

Kombinerad markavvattning i fritidshusområde 
 
 
 

Sammanfattning 

Hösten 2002 konstaterades genom provtagning att vattnet i en dricksvattenbrunn var 
otjänligt. De mikrobiella föroreningar som provtagningen visade på indikerade färsk 
förorening av tarmbakterier. 

Brunnen är belägen i ett planlagt fritidshusområde i Uddevalla kommun som under åren 
delvis konverterats till permanentboende. 

Genom området löper ett delvis kulverterat dike som förutom bortledande av 
dräneringsvatten från åkermark på stamfastigheten används för kvittblivning av 
spillvatten från ett flertal avloppsanläggningar i området. 

Den senare delen av dikessträckningen är helt kulverterad och det är vid denna senare 
del som den förorenade brunnen är belägen. 

Brunnen och kulverten har legat på detta sätt under tiotals år utan att det föranlett 
problem av det slag som nu är aktuellt. Den regniga perioden i slutet av 90-talet fick till 
följd att en fastighetsägare fick sin källare översvämmad och för att undkomma 
liknande problem i framtiden lät han dränera bostaden. För att leda bort dränvattnet från 
tomten grävdes en ledning ner. Detta skedde i det kulverterade dikets närhet. 

Det finns flera troliga orsaker till hur en förorening kommit att göra dricksvattnet 
otjänligt men vi kommer att arbeta efter teorin, som vi fått presenterat för oss som den 
mest sannolika, att förorenat vatten tagit sig från det kulverterade diket ner i brunnen. 

Vi ser på hur ägarförhållandet och underhållsansvaret ser ut för det kulverterade diket. 
Vi ser också på möjligheterna att på kort respektive lång sikt förbättra avlopps-
förhållandena i området. 

När man som här har en kombinerad vattenverksamhet råder det osäkerhet om vilken 
lagstiftning som är tillämplig. 
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DISSERTATION 
 
 

Outlet in a leisure house area 
 
 

Summary 
In the autumn of 2002 it was found through testing that the water in a drinking well was 
unsuitable. The test results showed contamination by intestine bacterium. 

The well is located near a summer cottage in the area of Uddevalla municipality, which 
during the past few years has turned into to a permanent residence. 

A partly covered culvert runs through the area which is mainly used for leading away 
excess water from surrounding land, but is also used for getting rid of waste water from 
sewer systems in the area. 

The last part of the culvert is entirely covered and it is in this part where the polluted 
well is located. 

The well and the ditch have been like this for a number of years without causing any 
problems of this kind. 

During the rainy period at the end of the 90’s a real estate owner in the area had his 
basement flooded. He had the basement drained and to avoid a similar problem 
occurring in the future a water pipe was installed to drain away the water from the site. 
This new drainage pipe was directed towards the nearby culvert. 

There are several possible reasons how the drinking water became contaminated. We 
will work on the theory that the contamination was introduced to the well via the nearby 
culvert ditch. 

We will look at the proprietorship and who is responsible for the maintenance culvert.  

We will also look at the possibilities of how to improve the sewage system for area in 
both the short-term and long-term. 

In this case when you have a combination of different activity in this area it is uncertain 
who it ultimately responsible and which legislation applies to this case. 
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Förord 
Detta examensarbete tillkom på grund av att miljökontoret och lantmäterimyndigheten i 
Uddevalla kommun hade problem med ett verkligt fall i Hällebäck. Problematiken runt 
avloppssituationer i fritidsbebyggelse är känd. Vår uppgift blev att undersöka och tolka 
tillämpligheten av lagstiftningen kring de vattenrättsliga frågor som blir aktuella. 

Arbetet har varit en avslutande del i våran utbildning till Lantmäteriingenjör på 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Arbetet har utförts för Uddevalla kommun under 
2003 och har gett oss en stor inblick i den vattenrättsliga lagstiftningen. 
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Göran Andersson Byråingenjör   Uddevalla kommun 

Karin Holmström Förrättningslantmätare  Uddevalla kommun 

Simone Augustsson GIS-tekniker   Uddevalla kommun 

Mats Windmark Planarkitekt   Uddevalla kommun 

  
och alla övriga på lantmäterimyndigheten och miljökontoret i Uddevalla som hjälpt oss. 
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Pär-Anders Karlsson och Thorbjörn Lindberg 
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Symbol och ordförklaring 
MB = Miljöbalken (1998:808) 

Lvv = Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

AL = Anläggningslagen (1973:1149) 

Fbl = Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

JB =  Jordabalken (1970:994) 

VAL = Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1970:244) 

BDT-vatten (grå vatten) = Bad, Dusch och Tvätt vatten. 

VA = Vatten och avlopp 

FDS = FastighetsDataSystemet, offentlig databas innehållande informationen i 
fastighets- registret och inskrivningsregistret. 

Sakägare = Berörda fastighetsägare och innehavare av begränsade sakrätter. 

GIS = Geografiskt informationssystem  

VattenGis = Ett GIS över vattenarkivet i Västra Götaland.  

Infiltration = Term för vattnets nedträngande i marken. 

Dagvatten = Som dagvatten anses regn- och smältvatten från exempelvis tak och gator. 

Sedimentbergart = Den hopläkta konsoliderade motsvarigheten till ett sediment. 

Gnejs = En bergart som utsatts för högt tryck och temperatur vid regionala rörelser i 
jordskorpan (tektonik). 

Gnejsomvandlad sedimentbergart = Gnejs vars ursprungsmaterial utgjorts av en 
sedimentär bergart. Sedimentbergarten förlorar vid tektoniken sin struktur med 
eventuella luftporer, och det bildas oftast nya sprickor 

Geohydrologisk undersökning = Undersökning av jordarter och sprickbildningar i berg i 
ett område och deras påverkan på transporten av grundvattnet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Uddevalla kommun är en kustkommun med många fritidshusområden. Området 
Hällebäck, intill Gullmarnsfjorden, är ett planerat fritidshusområde. En del av 
fritidshusen i detta område har under årens lopp omvandlats till permanentboende. Som 
en följd av permanentboende och en vilja till bättre standard i sina fritidshus har 
fastigheterna försetts med VA. 

Fastigheterna i området har olika lösningar på sina avlopp. Över ett flertal fastigheter 
ligger ett cementrör nedgrävt som används för kvittblivning av spillvatten. Förutom 
spillvatten leds dagvatten, vägvatten, BDT-vatten samt dräneringsvatten från åker- och 
betesmarkerna. Röret har sitt utlopp intill strandkanten i en liten vik vid 
Gullmarnsfjorden. 

En fastighetsägare har fått sitt dricksvatten otjänligt. Den förorenade brunnen ligger i 
nära anslutning till det nedgrävda röret. I dagsläget vet ingen vem som äger röret, ej 
heller om det finns några rättigheter för nyttjandet av det samma. Det är även så att 
ansvaret för och underhåll av cementröret ej är klargjort. 

Vattnet i den vik där cementröret har sitt utlopp är för stillastående för att en 
uppblandning och ett bortförande av det förorenade vattnet kan anses tillfredsställande. 
I denna vik finns en mindre marina och en badplats vilket senare torde vara direkt 
olämpligt. 

Vattenarkivet för Västra Götaland finns centralt i Skara. Då en kommun behöver 
tillgång till kartor och annat material rörande vattenrättsliga förrättningar får det 
beställas från Skara eller får man alternativt åka dit och själva ombesörja kopieringen. 
Uddevalla kommun ser detta som ett problem. Det skulle underlätta om information 
fanns mer tillgänglig. 

1.2 Syfte och mål 
Vi har fått en teori presenterad för oss där kulverten är den sannolikaste orsaken till att 
dricksvattnet i brunnen har blivit förorenat. Vi kommer att undersöka huruvida denna 
teori kan ses som den mest sannolika. Vid dessa undersökningar följer en redovisning 
av de befintliga avloppsanläggningarna samt en kortare beskrivning av dessa. 

Den rättsliga statusen för cementröret kommer att utredas. 

I rapporten kommer de ägarrättsliga förhållandena kring cementröret att klarläggas och 
som ett nästa steg hur ansvarsfrågan runt röret ser ut för ägarna. 

Vi kommer också att jämföra tillämpligheten av Lvv och AL på situationen i Hällebäck. 
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Uddevalla kommuns möjlighet till att få tillgång till vattenarkivet i Skara ska 
undersökas. 

1.3 Avgränsningar 
Vi kommer att sammanställa existerande material i form av en geohydrologisk 
undersökning, en karta över området samt en sammanställning av de avlopps-
anläggningar som finns i området. Förutom det befintliga materialet skall vi även 
besöka området för att få en bättre överblick. 

Den lagtext vi kommer att använda oss av är i första hand Lvv och AL. Då det av 
sammanhanget krävs kommer vi att gå in i annan lagtext. Den nu gälland lagtext som 
kan komma att bli aktuell är MB, JB och Fbl. 

I jämförelsen mellan Lvv och AL kommer vi översiktligt att se på de två lagarnas 
möjligheter och begränsningar i Hällebäck. 

2 Historik Hällebäck 
Under slutet på 50-talet började intresset för fritidsbebyggelse i Hällebäck att bli större. 
Detta resulterade i att två fastighetsägare tog initiativ att lägga en byggnadsplan över 
området. Planen trädde ikraft 1963 och resulterade 38 stycken nya byggrätter. Idag finns 
det 57 planlagda fastigheter i Hällebäck. 

I planen gjordes begränsningar för hur bebyggelsen fick se ut och hur de fick utrustas. 
Storleken på byggnaderna begränsades till 75 kvadratmeter och begränsningar i form av 
förbud mot installation av VA. Med tiden ökade kraven på hygien vilket ledde till 
önskningar om VA från fastighetsägarna vilka infriades av kommunen. 

Moderniseringen av området medförde att anläggningar för rening av avlopp anlades. 
För rening av avlopp finns olika sorters anläggningar bland annat beroende på vilken 
typ av avloppsvatten som den är menad för. 

Ett dike löper genom området och avleder dagvatten norrifrån. Diket har kulverterats 
vid vägövergångar, där det passerar en åker och där det löper över tomter. I övrigt ligger 
det öppet. Det rör som grävts ner på åkern används för markavvattning. För dikets 
sträckning se bilaga A 

Röret använts vid kulverteringen är ett så kallat lantbruksrör. Detta rör används också 
för kvittblivning av spillvatten från vissa avloppsanläggningar.1 

På byggnadsplanens tillhörande plankartan är diket markerat som öppet på den 
avslutande delen av dikets sträckning. Detta ger en antydan om att det var nybyggarna 
som kulverterade den senare delen av diket som går från landsvägen ner till 
Gullmarnsfjordens strandkant. 
                                                 
1 Enligt kommunikation med Göran Andersson, Byråingenjör Uddevalla Kommun 
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Slutet av-80 talet och in i -90 talet befann vi oss i en period med torra somrar. Denna 
period efterföljdes av somrar med mer nederbörd där våren och sommaren 2000 
utmärkte sig. Det kraftiga regnandet medförde översvämning i en källare. En dränering 
utfördes på den drabbade fastigheten och för att leda bort dränvattnet grävde man ner ett 
nytt rör som kom att hamna parallellt med det kulverterade diket.2 

I samband med grävningarna anlades en ny markbädd på fastigheten. 

Den fastighet som fått sin vattentäkt förorenad är grannfastighet till fastigheten där man 
lät utföra dränering runt byggnaden. 

3 Sannolikhetsprövning 
Den teori vi fått framlagt för oss går ut på att det är ett läckage i cementröret som 
föranleder att förorenat vatten kommer ner i vattentäkten. För att komma vidare in i de 
rättsliga samband som råder vid ett problem av denna art måste ett rättsligt förfarande 
föregås av en undersökning av de tänkbara föroreningskällorna. 

De föroreningar som ger upphov till problem av det slag vi har leds genom marken med 
grundvattnet. Varför och hur grundvattnet transporteras på ett visst sätt bestäms av 
topografin och de geohydrologiska förhållandena. Sprickigheterna i berggrunden har vi 
inget tillfredsställande material över, därför kommer vår sannolikhetsprövning enbart 
grunda sig på rådande topografi, jordartskartan över området samt en jordprofil vid 
brunnens närhet. 

I Hällebäck har man ingen gemensam lösning för rening av avloppsvattnet. Med något 
undantag har varje fastighet sin egen lösning. Det finns en rad lösningar för rening av 
avloppsvatten och vi kommer nedan att översiktligt redovisa de lösningar som finns i 
Hällebäck. 

3.1 Transport av grundvatten 
De olika jordarterna har olika genomsläpplighet av vatten denna 
vattengenomsläpplighet brukar kallas permeabilitet. Permeabiliteten beror på hur stor 
kornstorlek jordarten består av. Lera har de finaste kornen. När kornstorlekarna ändrar 
storlek byter jordarten namn och näst ler kommer silt sedan sand, grus och störst är 
block. Se bilaga b.3 Vattengenomsläppligheten ökar i och med att storleken på kornen 
ökar. 

Jordarter förekommer även i blandad form. En vanligt förekommande jordartsblandning 
benämns morän som förekommer i olika typer beroende på sammansättningen av 
kornstorlekar. Det är även så, som schemat i bilaga b visar, att de grupper av jordarter 
som nämndes tidigare i sig är uppdelade i underkategorier. 
                                                 
2 Muntlig uppgift från Curt Wall 
3 Jan Lundqvist ”Geologi, processer-utveckling-tillämpning” sidan 23 
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En lucker morän fattig på finkornigt material anses ha en hög vattengenomsläpplighet. I 
den svallade moränen har de finaste jordarterna sköljts bort och det skedde när havets 
vågor svallade den dåtida moränstranden. Detta innebär då följdriktigt att den svallade 
moränen får en högre permeabilitet än den osvallade. 

Man skiljer på vattengenomsläppande och vattenhållande jordar och den praktiska 
gränsen går vid sand och mo. En jordart som är vattenhållande håller vattnet tills 
mättnadsgraden är uppnådd, därefter rinner vattnet igenom. När en vattenhållande jord 
börjar släppa vatten sker detta med lägre hastighet än hos en vattengenomsläppande 
jord. 

En kombinerad sammansättning av finmo och mjäla kallas silt. Siltens sammansättning 
gör den till en jordart som håller vatten väl. 

Den jordart som håller vatten bäst är lera. Leran har dessutom en uppsugande förmåga i 
motsatts till vattengenomsläppande. Vad som händer då leran blir mättad är att vatten 
som kommer ovanifrån inte tränger igenom. 

Om vi tänker oss en situation där vi har ett förorenat grundvatten innebär detta att 
föroreningen transporteras snabbare genom jordarter med hög permeabilitet. 

Det berg som ligger under jordlagren transporterar även det grundvatten och det gör det 
i de sprickor som finns i berget. Beroende på bergart förekommer det mer eller mindre 
sprickor. Vissa bergarter har inte så mycket sprickor men de sprickor som finns kan då 
istället vara större och leda vatten med större hastighet. 4 

Leran har en tätande egenskap då den är vattenmättad. Då en lera blir tillräckligt torr 
uppstår sprickor. Dessa lersprickor leder, precis som i berg, vatten med hög hastighet. 

Genom geohydrologiska undersökningar5 får man fram ett underlag för att bedöma om 
t.ex. en dricksvattenbrunn ligger i ett riskområde för en förorening från en näraliggande 
infiltrationsanläggning. 

3.1.1 Horisontell förflyttning 

Ett skikt bestående av vattenmättad lera får den inverkan att det stoppar grundvattnets 
tidigare vertikala strömning genom de permeabla jordarterna och får vattnet att flyta 
mer horisontellt. 

Samma sidledes förflyttning inträffar när det infiltrerande vattnet kommer ner till 
grundvattenytan. Grundvattnets transportriktning blir avgörande för vilket håll 
föroreningen tar. 

Samma fenomen uppstår när grundvattnet kommer ner till berg. Det blir då den lutning 
berget har som avgör den fortsatta riktningen. 

                                                 
4 Kommunikation med Tony Grantz 
5 se ordförklaring sidan v 
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3.2 Föroreningar som kan knytas till spillvatten 
De föroreningar som man kan härleda till spillvatten är i första hand Mikrobiella-, 
Kväve- och Fosforföroreningar. Det är de mikrobiella föroreningarna som man i första 
hand förknippar med en förorening orsakad av avloppsvatten. 

De mikrobiella föroreningarna mäts bland annat som antal heterotrofa, koliforma och 
kolibakterier. Koliforma och kolibakterier används som indikatorer på färsk förorening 
av tarmbakterier vid dricksvattenprovning, det är framför allt kolibakterier som är en 
fara för människors hälsa. Återfinns någon av dessa organismer i för högt antal blir 
drickvattnet klassat som otjänligt på grund av en uppenbar risk för diverse smittor. 

Levnadstiden för bakterier är under normala förhållanden två till tre månader men kan 
variera på grund av temperatur. 6 En sänkning i temperatur ger en ökning i livslängden  
hos bakterierna. 

3.3 Områdesbeskrivning 
I Hällebäck är terrängen kuperad där övre delen är en sluttande dalgång som övergår i 
ett fält som svänger av ner mot Hällebäcken och havet (se karta bilaga a). Topografin 
sätter grundförutsättningarna för hur grundvattnet rör sig i ett område. 

Även om detta är ett ganska litet område så finns där en stor variation av jordarter, från 
bergen som sticker upp till sandstranden nere vid Gullmarn. Förutom detta ligger en stor 
del av området på ler, sand, silt eller morän. Se bilaga b 

Berggrunden runt Uddevalla hör till de äldre i Sverige och består företrädesvis av 
gnejsomvandlade sedimentbergarter. Berget är sprickfattigare än i övriga delar av 
Sverige men större sprickformationer förekommer och dessa leder vatten väldigt 
snabbt.7 

3.3.1.1 Jordprofil vid kulvert 

Hur jordlagren ligger skiktade inom ett mindre område åskådliggörs med en jordprofil. 
1998 gjordes en jordprofil på grannfastigheten i ett annat ärende. Den visar 
jordlagerföljden i ett område som är beläget ca 40 meter sydost om den förorenade 
brunnen. Se bilaga c. På den översiktliga jordartskartan från SGU ser man att brunnen 
och platsen där undersökningen gjordes ligger inom ett område som påverkats av 
samma förutsättningar. Då det förhåller sig på detta sätt finns det inget skäl att anta att 
jordprofilen runt brunnen skulle se annorlunda ut än vad undersökningen visar. 

Brunnen är belägen där det på jordartskartan har markerats med glacial- och postglacial 
lera samt silt.. Detta rör sig om mark som i omgångar genom årens lopp ömsom varit 
havsbotten och ömsom strand och kanske även bäckbotten, eller som nu helt torrlagt. 

                                                 
6 sid. 16, 18 små avloppsanläggningar, broschyr utgiven av Uddevalla Kommun  
7 SGU 08-497/2002: ”Vattenbalansberäkning Laneberg, Uddevalla kommun” 2003 ss 7, 8, bil 1 
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Den glaciala och den postglaciala leran bildades då det var havsbotten. När havet sänkt 
sig har den tidigare botten blivit strand och därav har ett skikt med silt lagt sig ovanpå 
leran. Upprepningar av händelse förloppet har gett upphov till de skiftningar som går att 
se i jordprofilen. 

Leran ligger homogen i delar av jordprofilen liksom silten. Vid övergångarna har 
jordarterna blandats och kan benämnas lerblandad silt. 

3.3.2 Högt grundvattentryck 

I söder på andra sidan Hällebäcken finns ett annat område med hus. Om man följer 
resonemanget vi tidigare haft vad det gäller kuperad terräng och grundvatten så skulle 
även detta område kunna vara en orsak till föroreningar nere på slätten. Men i området 
råder det ett högt grundvattentryck vilket gör att området i söder går att utesluta. 

Anledningen till att det blir högt grundvattentryck är att området omges av högre 
terräng och att marken har en tät yta med lera. Det höga grundvattentrycket pressar 
uppåt vilket gör att vatten uppifrån inte tar sig ner, vilket då även innebär att en 
förorening inte kommer särdeles djupt ner i grundvattnet. 

Mellan området i söder och den förorenade brunnen har ån Hällebäcken sin sträckning. 
Då grundvatten vill ta sig norrut ligger ån i dess väg. Åns djup i samband med det höga 
grundvattentrycket får till följd att grundvattnet inte kan ta sig förbi vilket leder till att 
detta område kan uteslutas. 

Vid sidan om det vi redovisat ovan har ett högt grundvattentryck även betydelse för 
bebyggelse. 

I perioder med mycket regn har det höga grundvattnet en negativ betydelse i form av att 
marken inte kan svälja nederbörden i samma utsträckning som vid ett lägre grundvatten. 
Ett högt tryck innebär att volymen jord som ytvattnet kan infiltrera genom minskar. En 
byggnad med källare är därför direkt olämplig i ett sådant här område. Detta får vi 
anledning att återkomma till senare. 

3.3.3 Områdets avloppsanläggningar 

Inom området finns det ett antal olika enskilda avloppsanläggningar. Vi kommer här att 
redovisa vilka dessa är samt göra en enklare beskrivning av dem. 

3.3.3.1 Slamavskiljare 

I en slamavskiljare separeras slammet från spillvattnet och finns i två varianter, 
tvåkammarbrunn och trekammarbrunn. Tvåkammarbrunnen är avsedd enbart för BDT-
vatten, d.v.s. avloppsvatten från bad, disk och tvätt, medan trekammarbrunnen även 
klarar WC-avlopp. Den fortsatta reningen sker i någon form av infiltration. 
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I Hällebäck finns det 17 stycken trekammarbrunnar 
och en tvåkammarbrunn som används för rening av 
allt avlopp, vidare finns det tolv brunnar av annan 
typ. Det kan röra sig om fördelningsbrunnar men 
det kan också röra sig om uppsamlings-
/inspektionsbrunn efter markbädden. Dessa har 
dock inte så stor betydelse vad det gäller 
föroreningsrisk. 

Gemensamt för två- respektive 
trekammarbrunnarna är att de behöver tömmas på 
slam. 

Bild 1: Trekammarbrunn 

3.3.3.2 Infiltrationsanläggning 

I en infiltrationsanläggning leds det slamavskilda spillvattnet ut på en 30-35 cm tjock 
nedgrävd bädd bestående av singel eller makadam varigenom vattnet renas för att sen 
infiltreras genom de naturliga jordlagren ner till grundvattnet. 

Vad som är viktigt att tänka på är att placera infiltrationsanläggningen i genomsläppliga 
och väldränerade marker.8 

En infiltrationsanläggning har längre livslängd än vad en markbädd (se nedan) har. Det 
beror på att infiltrationen sker i en större jordvolym innan det renade spillvattnet når 
grundvattnet. 

 

Bild 2: Infiltrationsanläggning 

3.3.3.3 Markbädd 

Då jordlagren består av lera eller andra mindre vattenförande jordar anlägger man en 
markbädd. Principen är egentligen den samma som för infiltrationsanläggningar med 
den skillnaden att det i botten ligger ett uppsamlingsrör. Uppsamlingröret leder ut 
vattnet ur markbädden till annat rör som leder bort det renade avloppsvattnet till en  
lämplig recipient till exempel ett vattendrag eller annat vattenförande dike. 

                                                 
8 Broschyr från Uddevalla Kommun sid.3 ”avlopp på rätt sätt” 
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Men en markbädd är inte helt tät. Viss infiltration direkt ner i grundvattnet går inte att 
utesluta. Detta sker dock i mindre grad än vid en infiltrationsanläggning. 

 

Bild 3: Markbädd 

3.3.3.4 Stenkista 

Stenkista är egentligen avsedd för dag-/dränvatten men 
i området finns det fem stycken som används för 
spillvatten varav två är kombinerade med 
trekammarbrunn och en fastighet har en slutentank 
förutom stenkistan. 

Bild 4: Stenkista. 

3.3.3.5 Sluten tank 

En sluten tank är, i oförstört skick, den tätaste lösningen. Ofta är det så att man bara 
kopplar avloppet från WC:n till tanken och har en annan lösning för sitt BDT vatten. 
Det avloppsvatten som leds in i tanken stannar där. Denna lösning medför dock 
slamtömning i mycket större utsträckning än annan lösning. 

3.3.3.6 Lantbruksrör 

Ett lantbruksrör består av rördelar där den ena änden är utkragad. Den andra ändens 
yttermått stämmer överens med den utkragade ändens innermått. På så sätt skarvas 
rören. 

Lantbruksrör är tillverkade av betong men det finns ingen armering i dessa, vilket gör 
att de mot belastning som kommer direkt i sida kan framstå som sköra. 

Det är ett känt faktum att gamla lantbruksrör läcker i skarvarna.9 De går att täta med 
gummiringar. 

Röret hålls inte på plats med några speciella anordningar. Det är trycket från den 
omgivande jorden som fixerar röret. 

                                                 
9 Kollin, Bohus Betong AB 
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3.3.3.7 Fördelning i Hällebäck 

Det finns fem stycken infiltrationsanläggningar. Tre är placerade i den norra delen av 
området där jordprofilen utgörs av ett tunt jordlager och sedan berg. De två andra 
anläggningarna ligger i ett område av glaciallera. Eftersom glacialleran inte lämpar sig 
bra för infiltrationsanläggningar kan man misstänka att själva anläggningarna ligger i ett 
stråk av någon mer genomsläpplig jordart. 

I området finns det tolv stycken märkbäddar varav en betjänar fyra fastigheter. Där 
finns även 19 stycken slutna tankar och en utav dessa ligger på fastigheten med den 
förorenade brunnen. 

För att leda bort spillvatten ifrån vissa av markanläggningarna har 6 tums lantbruksrör 
använts. Det slutliga bortledandet till havsviken sker i samma typ av rör när det inte 
sker i öppet dike. 

3.3.4 Egna dricksvattenbrunnar 

Bergborrad vattentäkt tar sitt vatten ur sprickor i berget. Bergen är mestadels bara 
vattenförande ner till 30-40 meters djup, men beroende på bergart och andra faktorer 
finns relativt stor variation. Det går att finna vatten på större djup men då behövs det 
speciella förutsättningar i berget.10 

Principen för en borrad brunn bygger på ett borrhål som går ner i berget och i hålet 
läggs slangen nästan ända ner till botten på hålet. Borrhålets nedre del fungerar som 
reservoar för det vatten som kommer ur bergssprickorna. Genom jordlagret och den 
översta delen i berget sitter ett foderrör, ofta av metall, som ska hindra ytvatten från att 
tränga ner i borrhålet. Men det finns ändå möjlighet att det inte blir riktigt tätt mellan 
berget och foderröret. Se bilaga d. 

En grävd vattentäkt ligger i jordlagret ner till grundvattennivån. Ofta består brunnen av 
cementringar som ligger på varandra och utgör ett vattenmagasinet. 

I Hällebäck finns 23 stycken dricksvattenbrunnar varav 14 borrade, åtta grävda och en 
som är oviss. Den förorenade brunnen är borrad och enligt uppgift 30 meter djup. 

3.4 Troliga orsaker till föroreningen 
Vad som är parametrar för att kunna lokalisera en möjlig förorenande källa är årstid och 
de geohydrologiska förhållandena som råder. Dessa tillsammans avgör hur långt en 
förorening kan transporteras och fortfarande vara skadlig. 

                                                 
10 sid.15-16 ”Grundvatten - teori & tillämpning”, Naturvårdsverket 
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3.4.1 Intilliggande avlopp 

De närliggande fastigheternas avloppslösningar kan vara en bidragande orsak till den 
sänkta vattenkvalitén i dricksvattenbrunnen. Det gäller i första hand fastigheterna A och 
D men även B:s anläggning ligger väldigt nära brunnen. A:s anläggningar är förövrigt 
nyanlagd i samband med dräneringen som gjordes 2000. 

E och F ligger inte lika nära den förorenade brunnen men med tanke på att det mest är 
berg och lera överlagrad av svallsediment mellan deras anläggning och den förorenade 
brunnen går dessa ej heller att utesluta. Berget och leran gör att spillvattnet har problem 
att infiltreras och vattnet rinner istället ovan på ner till brunnen. Detta gör att transport 
tiden inte blir så lång och det finns då goda förutsättningar för spillvattnets 
mikroorganismer att överleva. 

3.4.2 Kulvert 

Det förbipasserande röret är en trolig orsak till att förorenat vatten kommit ner i 
dricksvattenbrunnen. 

I den förorenade brunnens närhet löper röret som närmast tre meter från brunnen och 
ligger där på cirka två meters djup. På detta djup visar jordprofilen, bilaga c, att röret 
ligger mellan skikt av silt och något gyttjig siltig lera. 

Som tidigare nämnts går det att täta skarvarna mellan rördelarna med gummiringar. En 
sådan åtgärd är inte utförd på det aktuella röret. Då det är känt att rör av denna typ 
läcker i skarvarna hade en tätning av det slaget varit behövlig med tanke på att det 
transporteras spillvatten och inte enbart ytvatten i detta rör. 

I området där lantbruksröret passerar brunnen ligger lera och silt som skitmässiga och 
även som med varandra uppblandade lager i jordlagerföljden. Silt och lera uppblandad 
med silt är vattengenomsläppande om än i låg hastighet. I ren lera sker ingen 
infiltration. Då vattnet infiltrerar under dessa markförhållande sker den vertikalt tills 
vattnet når ett skikt med ren lera. Leran fungerar som ett stopp för den vertikala 
infiltrationen och vattnet leds mer horisontellt ovanpå lerskiktet ända till vertikal 
infiltration åter blir möjlig. Detta är en möjlig förklaring till att det förorenade vattnet 
kunnat förflytta sig avståndet mellan brunn och cementrör. 

En mer horisontell förflyttning uppkommer även då det infiltrerande vattnet når 
berggrunden och grundvatten nivån. 

Finns det en bergsspricka som löper från kulverten och neråt till borrhålet kan 
dricksvattenpumpen suga in förorening den vägen. När pumpen suger vatten ur brunnen 
formas grundvattenytan till en tratt runt brunnen och skapar en grundvattenströmning 
mot pumpen. Hur djup och bred en sådan sänktratt blir beror på den jordartens och 
bergets geohydrologiska egenskaper. 
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3.4.3 Dränering 

Det höga grundvattentrycket i kombination med den regniga sommaren 2000 ledde till 
att fastigheten B fick översvämning i sin källare. För att få bort det oönskade vattnet lät 
man utföra en dränering av fastighetens byggnad. För borttransporterandet av 
dräneringsvattnet lät man anlägga en ny ledning. 

Den nya ledningen grävdes ner utmed det existerande lantbruksröret för att längre ner 
kopplas på detsamma. 

3.4.4 Torrperiod 

Från slutet av -80 talet till mitten av -90 talet var det torra somrar för att i slutet av -90 
talet bli regnigare. 

En teori kan vara att sprickor som uppstått under torrperioden utgjort kanaler för vatten 
som läckt ut ur cementröret. Sprickorna har förkortat tiden för vattnet att nå ett läge där 
de utgör en risk att förorena brunnen. 

3.5 Avslut kap 3 
Föroreningskällor finns det flera stycken i området. Som vi redovisat kan man av 
geohydrologiska skäl, topografiska skäl, skäl som kommer sig av ett högt 
grundvattentryck samt livslängden hos de skadliga bakterierna sluta sig till var det inte 
är möjligt och var det är möjligt att orsaken till en förorening finns. Men säker till 100% 
kan man inte vara. Därför får man leta efter den mest sannolika orsaken till att vattnet i 
brunnen har blivit otjänligt. 

De jordarter som finns där lantbruksröret är nedlagt då det passerar brunnen kan ej 
anses som de mer optimala. Den vattenrika leran som lantbruksröret är nerlagda i rör 
väldigt lätt på sig och detta medför att det är stor risk för till exempel skred och 
sättningar i byggnader och har samma inverkan på ett nedgrävt rör. Jordarterna som 
ligger runt röret har en inte helt tätande egenskap vilket medför att det som läcker ut i 
skarvarna då röret ligger som det är avsett kan ta sig ner mot brunnen. Då leran rör på 
sig ruckas röret och skarvarna blir än mindre täta och följaktligen ökar risken för att 
brunnen ska förorenas. 

Grävningsarbeten som utförs i lera har den inverkan att ett större område än just där 
grävningen företas påverkas. Röret behöver alltså inte ligga precis där det grävs för att 
förflyttas. Det sug som uppkommit då leran flyttats har dragit med intilliggande lera och 
kan då även dragit ha med röret. 

Vidare kan man spekulera i att det vid grävningen skett en direkt kontakt med röret som 
varit kraftigare än vad betongröret är utformat att tåla. 

Avståndet som är mellan cementröret och brunnen är bara tre meter vid närmaste 
punkten. Som skyddsavstånd anses det för kort även om grundvattenhastigheten i silt är 
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långsam. Enligt Naturvårdsverket bör minsta avstånd mellan avloppsanläggning/ -
utsläpp och vattentäkt vara 20 m för silt eller finare jordmaterial.11 

Vårt vidare resonemang kommer att bygga på antagandet att det är cementröret som 
läcker och att förorenat vatten tränger ut i marken vidare till brunnen. 

4 Inledning juridisk del 
För att komma fram till vad som gäller rättsligt måste de historiska och fysiska 
förutsättningarna vara klara. Anledningen till rörets tillkomst är avgörande för vilken 
lagstiftning som är tillämplig. 

Det tidigare geohydrologiska resonemanget ledde till att lantbruksröret som använts för 
att kulvertera diket från landsvägen ner till viken är den troliga orsaken till att förorenat 
vatten kommit ner i dricksvattenbrunnen på A:s fastighet. 

Vad vi inte kunnat ge något svar på är var på den sträckningen som röret läcker. För att 
komma tillrätta med det återstår undersökningar på plats och det är inget som ryms 
inom detta examensarbete. Vad som hade fallit ut av en sådan undersökning är även det 
osäkert såvida man inte kan hitta en större skada på röret. Eftersom det är känt att rör av 
denna typ inte har täta skarvar innebär detta teoretiskt att samtliga skarvar på röret inom 
en 20 meters radie kan tillsammans eller var för sig vara orsaken till problemet med 
brunnen. Men för att begränsa trolig sträcka för orsak är det så att alltför långt 
nedströms får betecknas som mindre trolig medan vid rörets passage förbi brunnen och 
längre uppströms är mer troligt. 

På plankartan tillhörande byggnadsplanen från 1963, är det i det aktuella området, 
markerat ett öppet dike. Det är mycket troligt att det är detta öppna dike som man 
senare låtit kulvertera och att det skett i den fåra som det öppna diket utgjort. 
Kulverteringen utfördes troligen i samband med den följande byggnationen av de 
tillblivna fastigheterna för att göra tomterna mer ändamålsenliga. 

Den sträckning av röret som är trolig löper då över A, B, C och en del i vägen. 

4.1 Vattenverksamhet 
Vattenverksamhet är ett begrepp som instiftades i samband med att Miljöbalken 
infördes och det förklaras i MB 11:2. Innan miljöbalken trädde i kraft var det 
vattenlagen som behandlade detta och då hette det vattenföretag och fanns beskrivet i 
VL 1:3. Läser man definitionerna så har det i fjärde punkten tillkommit att även 
vattenområden får avvattnas men i övrigt är det samma sak som menas med 
vattenföretag respektive vattenverksamhet. De båda lagrummen finns att läsa som 
bilaga e 

                                                 
11 NV allmänna råd 87:6 



 Kombinerad markavvattning i fritidshusområde 
 

 13 

I definitionen om vattenverksamhet som finns i MB 11:2 ser man att det med 
vattenverksamhet bland annat menar bortförande av grundvatten, uppförande och 
ändring av anläggningar i vatten samt markavvattning. Däremot räknas inte hantering 
av avloppsvatten under benämningen vattenverksamhet. 

4.1.1  Kombinerat användande 

I definitionerna för vad som är att betrakta som vattenverksamhet i MB står det i 11:2 
punkt 4 ”åtgärder som utförts för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande 
av avloppsvatten, ……” Det vill säga avledande av avloppsvatten är inte vatten-
verksamhet. Bilaga e. 

I direkt motsats till vad som sagts ovan läser man i Lvv 3:5 ”Kan ledningar för en 
markavvattning med väsentlig fördel användas för att avleda avloppsvatten från en 
fastighet, skall ägaren av denna fastighet delta i verksamheten, om ägaren själv eller 
den sökande till markavvattning begär det. …”.Bilaga f. 

Eftersom vi i förut kom fram till att markavvattning är en form av vattenverksamhet 
säger dessa två lagar emot varandra. För att få klarhet i vad som menas läser man i 
förarbetena till MB och läser då i proposition 45 1997/98 del 2-3 2:a stycket på sidan 
127 angående punkt 4 ”Den fjärde punkten omfattar ett antal olika åtgärder som är att 
beteckna som markavvattning. Åtgärderna vidtas för att avlägsna eller för att skydda 
mot vatten. Exempel på sådana åtgärder är dikning, årensning, sjösänkning och 
invallning. Däremot undantas avledande av avloppsvatten. Trots detta undantag finns 
det i Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet särskilda bestämmelser om 
markavvattning som sker samtidigt med avledande av avloppsvatten.” 

Med hänvisning till detta och efter kontakt med miljödomstolen fick vi förklaringen att 
det förutom en väsentlig fördel även krävs båtnad för att få kombinera markavvattning 
med bortförande av avloppsvatten. 

Då det rör sig om markavvattning är det i första hand tänkt som en kostnads sänkande 
möjlighet att kombinera ett avlopp med markavvattning. Detta för att man ska slippa 
dubbla lösningar. Genom överenskommelser kan även andra fastigheter bli av med sitt 
avloppsvatten med en sådan lösning utan att ha någon direkt nytta av markavvattningen. 

Det är anledningen till verksamheten som avgör vilken sorts verksamhet det är frågan 
om. I en kombination av markavvattning och avlopp spelar det ingen roll om avloppet 
utgör den större mängden av användandet, det kan fortfarande betraktas som en 
vattenverksamhet. 

4.1.2 Vattenanläggning 

När det gäller definitionen av vattenanläggningar är det samma i vattenlagen och MB 
11:3 bilaga e. Definitionen av vattenanläggning beskrivs i Miljöbalken som ”..en sådan 
anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet,…”. 
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Då man i vattendraget gör en förändring är detta en vattenverksamhet, men det gör inte 
bäcken till en vattenanläggning. Det är eventuella anordningar som tillkommit vid 
vattenverksamheten som är vattenanläggningen. 

Vid dränering av ett stycke mark utför man en vattenverksamhet. Ett dike som grävs för 
att föra bort det dränerade vattnet har tillkommit av detta skäl och blir därmed en 
vattenanläggning. En markavvattningsledning är således också en vattenanläggning. 

4.1.3 Underhållsansvar 

I MB 11:17 står det angående underhållsansvar om vattenanläggningar; ”Den som äger 
en anläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för 
allmänna eller enskilda intressen…”. Bilaga e 

Detta underhållsansvar gäller för alla vattenanläggningar såväl de som är tillståndsgivna 
och de som inte är tillståndsgivna. Underhållsansvaret innebär att ägaren är skyldig att 
göra kontinuerliga reparationer och även bygga om anläggningen om den är uttjänt.12 

4.1.3.1 På annans mark 

En renovering av röret borde vara att jämställa med dikesrensning. Regler om 
dikesrensing finns i 11:15 MB, 11:16 Bilaga e. I MB 11:15 första stycket står det att 
dikesrensning inte är tillståndspliktigt. Andra stycket samma lagrum finns 
bestämmelserna om tillvägagångssätt då en rensning av ett dike ska företas på annans 
mark. Restriktionen är att fastighetsägaren ska informeras. 

Det är inte helt självklart att dra en parallell mellan ett öppet dike, som det är frågan om 
vid dikesrensning, med ett kulverterat dike i lagrummet. Då det enligt beskrivningen 
tidigare rör sig om en vattenanläggning oberoende om diket är nedgrävt eller inte är 
borde en jämförelsen då det gäller underhåll också vara möjlig. 

Vad man har svårt att översätta i lagtexten till ett nedgrävt dike är då det talas om att ett 
vattendrag vikit eller på annat sätt förändrat sitt lopp. 

4.1.4 Tillsynsmyndighet 

26kap MB 1 § ger att det åligger tillsynsmyndigheten att säkerställa miljöbalkens syfte 
och föreskrifter. Förordning 1998:900 3 § och 4§ 1 stycket framgår att kommunen är 
tillsynsmyndighet. Bilaga g 

I samma förordning står det att kommunen har ansvar den operativa tillsynen, det vill 
säga tillsyn som utövas direkt mot den som bedriver verksamheten. Då anmälan kommit 
till tillsynsmyndighet ligger det hos denna att vidare driva ärendet mot den som 
ansvarar för det som föranlett anmälningen. 

                                                 
12 Bengtsson mfl, Miljöbalken – En kommentar del 1 sidan 11:43 
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4.1.5 Tillståndsmyndighet 

Markavvattning får inte utföras utan tillstånd enligt 11:13 miljöbalken. Undantag från 
tillståndsplikten ges i andra stycket. Ansökan lämnas till länsstyrelsen, 11:9 MB. Då det 
i Västra Götaland råder ett generellt förbud mot markavvattning13 behöver 
tillståndsansökan kompletteras med dispensansökning. Då beslut om dispens fattats kan 
tillstånd för markavvattning ges. Då tillstånd givits upphör dispensen att gälla. MB 
11:14. Bilaga e. 

Sedan miljöbalken började gälla har man på länsstyrelsen slutat att använda sig av 
förrättningar vid legaliseringen av markavvattningsföretag. Ärendet går över till 
miljödomstolen, MD, då annan än sökande ska delta, Lvv 7:19. MD tillförordnar 
sakkunnig enligt 7:21 Lvv bilaga f. Flera fastigheter kan gå samman som sökande. 

11:9 MB ger möjlighet att söka tillstånd för verksamhet inte är tillståndspliktig. 

4.1.5.1 Behörig ansökare 

Behörig ansökare för vattenverksamhet är det de i området aktuella sakägarna. Den som 
söker tillstånd står kostnaderna för denna om tillstånd inte skulle beviljas. Vid 
legalisering fördelas avgiften för ansökan enligt den kostnadsfördelning som bestämts.14 

4.1.6 Andelstalsberäkning 

Markavvattningssakkunnig utses av miljödomstolen i de ärenden där sakägarna inte 
kunnat komma överens om kostnadsfördelningen. Kostnadsfördelningen görs för så väl 
utförande och framtida underhåll. I fördelningen blir berörda fastigheterna tilldelade ett 
procenttal som motsvarar den nytta fastigheten har av verksamheten. Summan av 
procenttalen blir 100.  

Vid fördelning av andelstal vid en kombinerad verksamhet användande fördelas 
andelstalen mellan de olika intressena utefter hur stor del de olika delarna utgör. (Lvv 
kap 3 §§ 5,6, 7,8) bilaga f, 

4.1.7 Legaliserade markavvattningsföretag 

Fram till -50 talet rådde livsmedelunderskott i Sverige. För att råda bot på detta infördes 
det ett statsbidrag för markavvattning av åkrar. För att få bidraget behövde man göra en 
förrättning och när förrättningen var gjord kallades markavvattningen för ett reglerat 
dikningsföretag. Det fanns även en möjlighet att göra avdrag i deklarationen för detta. 

Legaliserade markavvattningsföretag och täckdikningar arkiveras hos länsstyrelsen i 
respektive län. För Västra Götalands Län finns akterna arkiverade i Skara. 

                                                 
13 www.o.lst.se  
14 MB prop 1997/98:45 del 1 sid 478. 
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4.1.8 Vid överenskommelse 

Om samtliga sakägare är överens om hur kostnadsfördelningen ska vara stannar ärendet 
hos länsstyrelsen som direkt kan ge tillstånd utan att ärendet överlämnas till 
miljödomstolen och markavvattningssakkunnig kommer inte att kopplas in. Detta 
innebär att tiden för handläggning förkortas samtidigt som den kan ske till en betydligt 
lägre kostnad. 

Detsamma gäller vid tillkommande fastigheter. Vid anslutning av en ny fastighet är det 
så att ett nytt tillstånd ska beviljas. Kan ett bestämmande av andelstal ske genom 
överenskommelse stannar ärendet för tillståndsprövning hos länsstyrelsen. 

4.2 VattenGIS 
1998 slogs länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län 
ihop och bildade länsstyrelsen i Västra Götaland. Efter detta beslutades det att 
vattenarkivet skulle samordnas till Skara. 

Vattenarkivet består av papperskartor och förrättningar över täckdikningskartor och 
legaliserade markavvattningsföretag som är gjorda i dessa berörda områden.  

De tre olika länen har byggt upp sina arkiv på något olika sätt, detta har gjort att arkivet 
blivit svårt att söka i eftersom två olika förrättningar då gjorda i olika län kan ha samma 
akt nummer vilket medför att arkivarbetet är tidsödande. 

Detta har fått länsstyrelsen att titta på en lösning i form av ett vattenGIS, för att detta 
skall bli möjligt måste man göra kartorna digitala. 

4.2.1 Skanning 

För att kunna upprätta ett vattenGIS är en digitalisering av material som hör till 
förrättningarna nödvändig. Ett första led i digitaliseringen är att skanna materialet. 

Under 2003 kommer alla kartor rörande gemensamhetsdikning i Västra Götalands län 
att skannas av så att de ska bli mer lättillgängliga. Arbetet med att skanna av kartor med 
denna typ av information har redan inletts i Värmland. 

Man har inte planerat att ha de inskannade kartorna tillgängliga via Internet men det är 
däremot möjligt att det kan bli så i ett senare skede. Materialet kommer att brännas in på 
DVD skivor och lagras för kopiering hos Länsstyrelsen. 

De kommuner som är intresserade av att tillhandahålla materialet kommer att kunna få 
det på DVD skivor. Materialet för hela Västra Götalands län har beräknats att kunna 
rymmas på tio stycken skivor, vilket innebär att en skiva är tillräckligt för Uddevalla 
kommun. 
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När det gäller skanningen av den skriftliga delen som hör till varje förrättning kommer 
detta inte att göras i ett första skede. Det beror på att det finns diverse svårigheter 
förknippade med denna del av projektet. 

4.2.2 Digitalisering  

Ett skannat material är som en avfotografering. För att kunna använda bilderna som ett 
kartunderlag i ett GIS behöver ytor och linjer att frigöras från bilden så att de blir 
fristående från varandra. Det är arbetet med detta som är digitalisering. 

Digitaliseringen är något som länsstyrelsen kommer att göra efterhand, men det finns 
ingen direkt tidsplan för detta. 

Projektansvarig för skanningen har gjort en projektplan för hur han tänkt sig att en GIS 
applikation över vattenarkivet ska se ut. Tanken är att det ska se likadant ut för hela 
länet.  

VattenGIS ska ingå i det länsomfattande O-GIS 

De som är intresserade har möjlighet att själva digitalisera de inskannade kartorna. 
Projektplanen är då tänkt att gälla även när andra än Länsstyrelsen gör detta moment. 

4.3 Ägarutredning Hällebäck 
Det finns tio stycken förrättningar i Skredsviks socken men ingen som stämmer överens 
med fallet i Hällebäck. Anläggningen har inte legaliserats genom en förrättning. Det 
finns således ingen samfällighet som har ansvaret för anläggningen. 

4.3.1 Servitut 

Under punkt 17 i fastighetsutdragen redovisas de inskrivna rättigheterna. Här går det att 
se om en fastighet har rättighet genom servitut att använda sig av en anläggning eller 
annat på annans mark. De berörda fastigheterna i Hällebäck (A, B, C…) finns inget 
skrivet vid den punkten. Fastighetsutdragen finns som bilaga g 

4.3.2 Fastighetstillbehör 

Jordabalken som behandlar vad som är tillbehör till fastigheter. I 2 kap § 1 lyder det: 
”Till fastighet hör byggnad, ledning, stängsel, och annan anläggning som anbragts i 
eller ovan jord för stadigvarande bruk,…”. Bilaga i 

4.3.3 Slutkläm Hällebäck 

Fastighetsägarna har med stor sannolikhet själva grävt ner diket för att få bättre lämpade 
tomter. Diket som fanns där tidigare låg i och för sig på B:s fastighet men i övrigt på 
stamfastigheten S. Fastigheterna som kom till i och med byggnadsplanen kom att ligga 
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där diket låg. Några inskrivna rättigheter för att diket skulle få gå över fastigheten B 
eller de nya fastigheterna finns inte. Se bilaga j 

Genom att studera fastighetsutdragen från FDS på de aktuella fastigheterna kan man 
konstatera att det inte finns några inskrivna rättigheter för några av fastigheterna att 
använda kulverten för kvittblivning av spillvatten. 

Rättsläget får sannolikt förstås så att när fastighetsägarna köpte de avstyckade lotterna 
blev de även ägare av diket och som ägare till anläggningen blev de även skyldiga att 
underhålla denna. Föreligger det på så sätt, som kartan till byggnadsplanen visar, att 
diket var öppet då avstyckningarna köptes så är det på så sätt att den anläggningen i 
form av lantbruksröret som nu finns är anlagt av någon av de fastighetsägarna innehaft 
fastigheten fram till idag och är att betrakta som fastighetstillbehör. Då en 
fastighetsägare inte anser sig ansvarig för skötseln av vattenanläggningen är det upp till 
denne att påvisa någon omständighet som skulle innebära att så inte är fallet. 

5 En jämförelse av Lvv och AL 
Det som gör en jämförelse mellan Lvv och AL intressant är att de båda lagarna har 
liknande användningsområde. Med det menar vi att en anläggning inrättad enligt någon 
av de två lagarna kan drivas gemensamt enligt reglerna i Lag (1973:1150) om 
förvaltning av samfälligheter. 

Anläggningslagen, AL, är inte möjlig att tillämpa i de fall då annan speciallagstiftning 
är tillämplig. Se bilaga k. Exempel på speciallagstiftning är Lag om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar, VAL och Lvv Lag med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet. Anläggningslagen används med fördel då det behövs en 
kostnadsfördelning mellan flera användare av en väg en avloppsanläggning eller annan 
lämplig anläggning. Gemensamt för de båda fallen är att  anläggningarna inte får vara 
av allmän karaktär. 

Lvv, skall tillämpas då det handlar om vattenverksamhet vilket ger tillföljd att AL inte 
är tillämplig i sådana fall. 

En anläggning inrättad enligt AL benämns gemensamhetsanläggning, GA och 
motsvarande enligt Lvv kallas gemensamhetsdikning eller markavvattningföretag. 

En ansökan om förrättning är förknippat med en kostnad oavsett det gäller Lvv eller 
AL. Kostnaden för ansökan fördelas efter genomförd förrättning. Om förrättningen av 
någon orsak inte genomförs är det ansökaren som får betala. Detta innebär att det är 
förenat med en viss risk att stå som ansökare och kan då utgöra ett visst hinder.  

Då kommunen är behörig ansökare för inrättande av en gemensamhetsanläggning enligt 
AL kan kommunen ta initiativ för att få en GA prövad. Kommunen står då risken att 
betala prövningen om ansökan skulle avslås men om en GA skulle komma tillstånd 
fördelas kostnaderna mellan deltagarna i anläggningen. Ansökan skall enligt Lvv 
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lämnas till länsstyrelsen och enligt AL till lantmäterimyndigheten. Kommunen är enligt 
AL behörig sökare utan att behöva vara sakägare vilket inte är fallet för behörig sökare 
enligt Lvv 

Anläggningslagen, AL, och Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, 
Lvv, har likheter på så sätt att en kostnadsfördelning mellan användare av en anläggning 
kan genom andelstal bli fastlagd i en förrättning. En samfällighet för en GA har 
möjlighet att ansluta nya medlemmar och tilldela dessa andelstal. En användare kan 
med hjälp av lantmäteriet tvångsansluta sig men kan även bli tvångsansluten till en 
anläggning. I Lvv blir en nyanslutning snarlik förfarandet i AL då det sker genom 
överenskommelse. Då kan länsstyrelsen själva behandla ärendet. Om det inte råder 
överenskommelse är tillvägagångssättet som vid inrättandet med den skillnaden att den 
som ansöker själv får ta kostnaderna som uppkommer. Se kapitel 4.1.5 - 4.1.8. 

När andelstalen för drift och underhåll är fastlagda, oavsett vilken av de två lagarna det 
gäller, kan anläggningen drivas genom en samfällighet. 

En klar fördel med AL, då avloppsvatten är inblandat, är de utbyggnads möjligheter 
lagen ger i form av exempelvis reningsanläggningar. 

5.1 Gränsdragning mellan avloppsvatten och markavvattning 
I de fall då det är frågan om avloppsvatten är inte Lvv tillämplig och vise versa när det 
är fråga om markavvattning är inte AL tillämplig. 

Då man har en mix av ”olika slags” vatten i form av spillvatten från 
reningsanläggningar, vatten från hårdgjorda ytor, och vatten som kommer sig av 
markavvattning kan det vara svårt att avgöra om situationen innebär att Lvv har 
företräde framför AL och i så fall vilka anläggning som faller under Lvv. 

Det avgörande för vilken lag som är tillämplig är vilken art av vatten det handlar om 
eller kanske vad man slutligen bestämmer sig för att betrakta det som. Målet med en 
sådan en sådan betraktelse bör vara att inte onödigtvis tynga förfarandet till exempel så 
att förrättningar enligt båda lagarna genomförs parallellt. 

6 Slutsats 
Den teori vi fick presenterat för oss, att det är den del av diket som är kulverterat med 
ett lantbruksrör, är den sannolikaste orsaken till att förorenat vatten kommit att 
kontaminera dricksvattentäkten på fastigheten A. 

Hösten 2002 gjordes undersökningen av brunnen som visade på kraftig förorening. 
Tidsmässigt stämmer det med den regniga period i slutet -90 talet och början på 2000 
som föregicks av ett antal torra somrar såväl med att fastighet B dränerade sin byggnad 
som att den torra perioden kan gett upphov till torrsprickor i den lera som till stor del 
utgör jordtypen i området runt brunnen och cementröret. 



 Kombinerad markavvattning i fritidshusområde 
 

 20 

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För att komma vidare och befinna sig på säker grund måste det till en undersökning som 
visar att det är en läcka i röret som orsakar föroreningen i brunnen samt visa på var i så 
fall röret läcker. 

Den snabbaste lösningen på problemet med det otjänliga dricksvattnet vore att 
fastighetsägaren A byter ut den del av röret som ligger på den egna fastigheten. 
Visserligen får de stå för kostnaderna själva. Men jämfört med tiden ett handläggande 
tar samt legaliseringen efter ett eventuellt godkännande av länsstyrelsen så tycker vi att 
det kan övervägas. 

Detta är en kortsiktig lösning som helt grundar sig på att det verkligen är en läcka i 
cementröret som är orsaken och att man med stöd i reglerna för dikesrensning får lov att 
vid behov gå in på annans fastighet för att byta bristfällig rörsträckning. 

Som sagt är detta en kortsiktig lösning och bör ses som ett tillvägagångssätt där man 
kommer tillätta med den förorenade brunnen men i övrigt är avloppssituationen i 
området oförändrad.  

Det är ju fortsatt så att det är det förbipasserande lantbruksröret som läcker som är den 
mest sannolika orsaken men inte den enda sannolika orsaken, samtidigt är det ju svårt 
att bortse från framtida problem i ett område som alltmer övergår fån fritidsboende 
permanent boende. 

6.2 Alternativ fortsättning 2 
Som långsiktig lösning för avloppssituationen i Hällebäck är det svårt att bortse från en 
lösning med en gemensamhetsanläggning inrättad enligt anläggningslagen. 

Fördelarna med gemensamhetsanläggning är att det är lättare för nya användare att 
komma med. En annan fördel är att om man vill ordna gemensam rening av 
avloppsvattnet finns sådana möjligheter i en GA men inte i en gemensamhetsdikning 
eller markavvattningsföretag. 

Man väljer att betrakta vattnet som flyter i diket som avloppsvatten istället för att se på 
orsaken till anläggningens uppkomst. 

Markavvattningen i Hällebäck är inte legaliserad. Den har kommit till utan förrättning. 

6.3 Alternativ fortsättning 3 
En lösning med exploateringsavtal passar i en sån här situation. Ett sådant avtal grundar 
sig på 6:19 och 6:22 i Plan och bygglagen. Dessa paragrafer brukar benämnas 
exploateringsparagraferna. Bilaga l. Exploateringsavtal är en förlängning av tänkandet 
med en gemensamhetsanläggning där den ekonomiska aspekten är den centrala. 
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Nödvändigt för att få till ett exploateringsavtal är att det finns mark som är lämplig att 
exploatera och att det finns ett intresse för nybyggnation i området. Dessutom ska 
markägaren till den exploaterbara marken vara intresserad. 

För att få tillstånd ett exploateringsavtal inrättar markägaren och kommunen en ny 
detaljplan över området. Detaljplanen ger nya byggrätter som blir kostnadsbärare, helt 
eller delvis, för infrastrukturen i området. 

På översiktsplanen finns det inom streckade områden möjlighet för förtätning av 
bebyggelse. Bilaga m. 

Vägar och avlopp som kommit till kan sedan överlåtas till en gemensamhetsanläggning. 
På detta sätt minskas kostnaderna för utförandet av anläggningen för de fastigheter som 
kommer att ingå. Återstående vinst då infrastrukturen är färdigställd tillfaller 
markägaren. 

Det är en kombination av kommunens planmonopol och markägarens vilja att skapa 
byggrätter som gör det möjligt för kommunen att styra över mark som inte är 
kommunens och på så sätt få till en utbyggnad av ett attraktivt område till en låg 
kostnad. 
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Bilaga e 
Miljöbalk (1998:808)  
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:232 
 
11 kapitlet 
2 § Med vattenverksamhet avses 
 
1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra 
anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, 
bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i 
vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar 
till att förändra vattnets djup eller läge, 
 
2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 
 
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande 
av anläggningar och åtgärder för detta, och 
 
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om 
avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa 
ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med 
åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst 
ändamål (markavvattning). 
 
Vattenlag (1983:291) 
1 kapitlet 
3 § Vattenföretag är 
 
1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra 
anläggningar i vattendrag, sjöar och andra vattenområden, fyllning och 
pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, 
sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vatten-
områden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 
 
2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar härför, 
 
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande 
av anläggningar och åtgärder härför, 
 
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när fråga inte är om 
avledande av avloppsvatten, för att sänka eller tappa ur en sjö eller 
för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt 
öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. 
 
Vattenanläggning är en anläggning som har tillkommit genom ett 
vattenföretag med till anläggningen hörande manöveranordningar. 
 
Med vattenområde i första stycket 1 avses område som täcks av vatten 
vid högsta förutsebara vattenstånd. 
 
Miljöbalk (1998:808)  
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:232 
 
11 kapitlet 
3 § Med vattenanläggning avses en sådan anläggning som har kommit till 
genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör 
till anläggningen. 
 
9 § För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om 
inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Ansökan om 
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tillstånd till vattenverksamhet prövas av miljödomstolen. Ansökan om 
tillstånd till markavvattning prövas dock av länsstyrelsen, om den 
inte skall prövas av miljödomstolen enligt 7 kap. 19 och 20 §§ lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
 
Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om 
det inte krävs tillstånd för verksamheten. 
 
Bestämmelser om skyldighet att begära prövning innan en anläggning för 
bortledande av grundvatten tas ur bruk finns i 
22 §. 
 
Oavsett vad som följer av 11-15, 19 och 23 §§, kan det för en viss 
verksamhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap. 
28 a §. Lag (2002:175). 
 
13 § Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs 
tillstånd, i den utsträckning regeringen föreskriver det, för andra 
åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan 
förväntas få en bestående negativ effekt på växt- 
och djurlivet. 
 
För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som 
har en största diameter av 300 millimeter krävs det dock tillstånd 
endast om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom verksamheten. 
 
Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd för att avvattna 
mark skall förenas med de villkor som behövs för att begränsa eller 
motverka skada på allmänna eller enskilda intressen. I tillståndet 
skall anges inom vilken tid åtgärderna skall vara utförda. 
 
Tillstånd enligt denna balk behövs inte för markavvattning i samband 
med torvtäkt om koncession har lämnats enligt lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter m.m. 
 
14 § Regeringen får förbjuda markavvattning som skulle kräva tillstånd 
enligt detta kapitel i områden där det är särskilt angeläget att 
våtmarkerna bevaras. 
 
Länsstyrelsen får meddela dispens från ett förbud som meddelats enligt 
första stycket om det finns särskilda skäl. 
 
Om dispens meddelas enligt andra stycket fordras för utförandet av 
markavvattningen att tillstånd söks enligt 9 §. Beslutet om dispens 
upphör att gälla om tillstånd till markavvattningen 
meddelas. 
 
15 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för att utföra 
rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge eller för att 
omedelbart återställa ett vattendrag som har vikit från sitt förra 
läge eller som på något annat sätt har förändrat sitt lopp. 
 
Om arbetena berör en fastighet som tillhör någon annan, skall 
fastighetsägaren alltid underrättas innan arbetena påbörjas. 
 
Om fisket kan skadas, skall anmälan om de planerade arbetena göras 
till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. 
 
16 § Arbeten får utföras utan föregående tillstånd, om det till följd 
av en skada eller för att förebygga en skada är nödvändigt att 
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tillståndspliktiga ändrings- eller lagningsarbeten utförs genast. 
Ansökan om godkännande av arbetena skall dock göras snarast möjligt. 
 
Åtgärder som strider mot bestämmelser om innehållande och tappning av 
vatten får vidtas utan föregående tillstånd, om det är nödvändigt för 
att avvärja fara för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller av 
någon annan sådan orsak. Ansökan om godkännande av åtgärderna skall 
dock göras snarast möjligt. 
 
17 § Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så 
att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen 
genom ändringar i vattenförhållandena. Om vattenanläggningen med stöd 
av en särskild rättighet utförts på någon annans mark och äganderätten 
till anläggningen övergått till markägaren till följd av att 
rättigheten upphört, kvarstår underhållsskyldigheten för den som var 
rättighetshavare. 
 
Den som enligt 28 kap. 12 § har fått rätt att använda någon annans 
vattenanläggning är tillsammans med ägaren skyldig att underhålla 
anläggningen, om inte miljödomstolen bestämt något annat. 
 
I 20 och 21 §§ samt i 24 kap. 4 § andra stycket finns bestämmelser om 
överflyttning av underhållsskyldigheten. 
 
 
26 kapitlet 
 
1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken. 
 
Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål i nödvändig utsträckning 
kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om 
miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av 
tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om 
villkoren är tillräckliga. 
 
Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål 
skall kunna tillgodoses. Lag (2002:175). 
 
 
Rubrik: Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken  
 
Definitioner  
3 § I denna förordning förstås med operativ tillsyn: sådan tillsyn som 
utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd, tillsynsvägledning: sådan tillsyn som består i utvärdering, 
uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och 
råd till de operativa tillsynsmyndigheterna, kommunal nämnd: den eller 
de nämnder som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt 
miljöbalken. Operativ tillsyn Myndigheternas ansvar  
 
4 § Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att inom kommunen utövar den 
kommunala nämnden tillsyn över 1. miljö- och hälsoskyddet enligt 9 
kap. miljöbalken, med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som 
kräver tillstånd, 2. hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. 
miljöbalken, och 3. avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken. Den 
kommunala nämnden utövar inom kommunen därutöver tillsynen över 
hanteringen av biotekniska organismer enligt 14 kap. miljöbalken. 
Statliga myndigheter och de kommunala nämnderna utövar därutöver den 
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operativa tillsynen rörande miljöbalkens tillämpning enligt den 
närmare fördelning som framgår av bilagan till denna förordning. 
Regeringen kan, om det finns särskilda skäl, efter framställning från 
en myndighet med centralt samordningsansvar enligt 13 § eller från 
länsstyrelsen, i enskilda fall besluta att det operativa 
tillsynsansvaret skall fördelas på annat sätt än som framgår av 
bilagan. Förordning (1998:1589).  
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Bilaga f 
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:446 
 
3 kapitlet 
 
5 § Kan ledningar för en markavvattning med väsentlig fördel användas 
för att avleda avloppsvatten från en fastighet, skall ägaren av denna 
fastighet delta i verksamheten, om ägaren själv eller den sökande till 
markavvattningen begär det. Detta skall gälla även vid avledande av 
avloppsvatten från verksamhetsområdet för en allmän vatten- och 
avloppsanläggning. Vad som sägs om fastighetens ägare skall då i 
stället gälla huvudmannen för anläggningen. 
 
6 §  Kostnaderna för utförande och drift av en gemensam ledning 
fördelas mellan markavvattningsintresset och avloppsintresset med 
hänsyn till den mängd och det slag av vatten som tillförs ledningen 
samt till vad som kan anses skäligt med hänsyn till intressenternas 
nytta av ledningen. Detta gäller också vid fördelningen av kostnaderna 
mellan avloppsintressenter. I fråga om överenskommelser mellan 
intressenterna tillämpas 3 § tredje stycket. 
 
7 §  Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om avledande av avloppsvatten från 
fastigheter får tillämpas även i fråga om avledande av avloppsvatten 
från byggnader och anläggningar som inte hör till någon fastighet, om 
det kan ske utan olägenhet av betydelse för de övriga deltagarna. 
 
8 §  Bestämmelserna i 5–7 §§ gäller inte avledande av avloppsvatten 
från enskilda fastigheter inom verksamhetsområdet för en allmän 
vatten- och avloppsanläggning. 
 
7 kapitlet 
 
19 §  Länsstyrelsen skall överlämna ärenden enligt miljöbalken om 
tillstånd till markavvattning till miljödomstolen, om det framställs 
yrkande om 
1. att även någon annan än sökanden skall delta i 
markavvattningen, 
2. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken, eller 
3. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken eller inlösen 
enligt 31 kap. 17 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen får överlämna ärenden enligt miljöbalken om andra 
fastigheter än sökandens kan komma att beröras. 
Länsstyrelsen skall tillsammans med ärendet överlämna ett yttrande 
avseende den ansökta verksamhetens inverkan på allmänna intressen. I 
yttrandet skall särskild vikt läggas vid naturvårdsfrågorna. 
 
21 §  Om det vid prövningen av en markavvattning enligt miljöbalken 
framställs yrkande om att även någon annan än sökanden skall delta i 
markavvattningen, skall miljödomstolen förordna en 
markavvattningssakkunnig. En markavvattningssakkunnig skall förordnas 
även i mål som inletts genom en anmälan enligt 20 §. 
Någon markavvattningssakkunnig behöver inte förordnas om det är 
uppenbart hur frågan om delaktighet skall lösas. 
Miljödomstolen får även i annat fall förordna en 
markavvattningssakkunnig. 
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Bilaga g 
Rubrik: Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken  
 
Definitioner  
3 § I denna förordning förstås med operativ tillsyn: sådan tillsyn som 
utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd, tillsynsvägledning: sådan tillsyn som består i utvärdering, 
uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och 
råd till de operativa tillsynsmyndigheterna, kommunal nämnd: den eller 
de nämnder som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt 
miljöbalken. Operativ tillsyn Myndigheternas ansvar  
 
4 § Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att inom kommunen utövar den 
kommunala nämnden tillsyn över 1. miljö- och hälsoskyddet enligt 9 
kap. miljöbalken, med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som 
kräver tillstånd, 2. hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. 
miljöbalken, och 3. avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken. Den 
kommunala nämnden utövar inom kommunen därutöver tillsynen över 
hanteringen av biotekniska organismer enligt 14 kap. miljöbalken. 
Statliga myndigheter och de kommunala nämnderna utövar därutöver den 
operativa tillsynen rörande miljöbalkens tillämpning enligt den 
närmare fördelning som framgår av bilagan till denna förordning. 
Regeringen kan, om det finns särskilda skäl, efter framställning från 
en myndighet med centralt samordningsansvar enligt 13 § eller från 
länsstyrelsen, i enskilda fall besluta att det operativa 
tillsynsansvaret skall fördelas på annat sätt än som framgår av 
bilagan. Förordning (1998:1589). 
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Bilaga h 
VISA     F=UDDEVALLA HÄLLEBÄCK 1:63 S=1-                                        
 1                                      AKTUALITETSDATUM IR 2003-07-04           
 3 FÖRS   SKREDSVIK                                                              
 4 TIDIGARE BETECKNING                  DATUM      AKTBETECKNING                 
          O-SKREDSVIK HÄLLEBÄCK 1:63    1987-05-06 1485-87/6                     
 5 URSPR  UDDEVALLA HÄLLEBÄCK 1:7                                                
 7 ADRESS                               KOMMUNDEL: SKREDSVIK                     
          HÄLLEBÄCK  432                                                         
 8 AREAL  OMR   SUMMA KVM     LAND KVM   VATTEN KVM                              
          TOT         1049         1049                                          
 9 KOORD  OMR   K  X-KOORD   Y-KOORD    PT   KARTA                               
            1   R  6476730   1253318    C    8150:103,08150                      
12 ANDEL                                                                         
   I GA   UDDEVALLA HÄLLEBÄCK GA:1                                               
15 ÅTGÄRD FASTIGHETSRÄTTSLIGA           DATUM      AKTBETECKNING                 
          AVSTYCKNING                   1969-08-22 14-SKR-917                    
17 RÄTTIGHETER REDOVISNING AV RÄTTIGHETER KAN VARA 
OFULLSTÄNDIG                  
18 PLANER OCH BESTÄMMELSER              DATUM      AKTBETECKNING     
OBJ/FORN    
          BYGGNADSPLAN                  1967-01-27 14-SKR-784                    
            HÄLLEBÄCK 1:7 MFL                      1485 1485K-SK6                
          FRÅGA VÄCKT OM FÖRORDNANDE    1969-05-14 14-IM4-69/2049                
19 TAXERV UPPGIFTSÅR:  2002                                                      
S:A         650.000 BYGGNV         472.000  TYP:221      
21 LAGFART                                                     INSKR.DAG  AKTNR 
          450515-5822 WALL,INGER                               1997-10-14 11776 
          BOX 40 576 21 SÄVSJÖ                                                  
          ANDEL:1/2                                                             
          FÅNG:KÖP 1997-10-06,250.000 KR AVSER HELA FAST                        
          431215-6419 WALL,CURT                                1997-10-14 11777 
          BOX 40 576 21 SÄVSJÖ                                                  
          ANDEL:1/2                                                             
          FÅNG:KÖP 1997-10-06,250.000 KR AVSER HELA FAST                        
          GRUPPINFORMATION:UTVIDGAD FÖRKÖPSRÄTT (SFS 1987:186)                  
24 INTECKNINGAR MM                                             INSKR.DAG  AKTNR 
          S:A SÖKTA INT (  3 ST) KR        350.000                              
       01 25.000 KR, SKRIFTLIGT PANTBREV                       1978-07-19 9336  
       02 225.000 KR, SKRIFTLIGT PANTBREV                      1996-10-29 14309 
       03 100.000 KR, SKRIFTLIGT PANTBREV                      1997-06-06 7224  
          S:A SÖKTA INT (  3 ST) KR        350.000                              
                                                                                
26 ÄLDRE 
FÖRHÅLLANDEN:L74/992,I78/9337,I91/18018,I96/14310,Ö96/5539,I97/7225,   
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          Ö97/3180,L90/24579                                                    
28 BYGGNADS-       PÅ FASTIGHETEN FINNS 1 REGISTRERAD BYGGNAD                   
UPPGIFTER                                                                     
   ** VISS INFORMATION UTGÖR TILLÄGGSINFORMATION - SE TVIS **                    
*******************************************************UTSKRIFT 2003-
07-23 SLUT  
 
 
VISA     F=UDDEVALLA HÄLLEBÄCK 1:62 S=1-                                       
 1                                      AKTUALITETSDATUM IR 2003-07-04          
 3 FÖRS   SKREDSVIK                                                             
 4 TIDIGARE BETECKNING                  DATUM      AKTBETECKNING                
          O-SKREDSVIK HÄLLEBÄCK 1:62    1987-05-06 1485-87/6                    
 5 URSPR  UDDEVALLA HÄLLEBÄCK 1:7                                               
 7 ADRESS                               KOMMUNDEL: SKREDSVIK                    
          HÄLLEBÄCK  434                                                        
 8 AREAL  OMR   SUMMA KVM     LAND KVM   VATTEN KVM                             
          TOT          870          870                                         
 9 KOORD  OMR   K  X-KOORD   Y-KOORD    PT   KARTA                              
            1   R  6476756   1253297    C    8150:103,08150                     
15 ÅTGÄRD FASTIGHETSRÄTTSLIGA           DATUM      AKTBETECKNING                
          AVSTYCKNING                   1969-08-22 14-SKR-917                   
17 RÄTTIGHETER REDOVISNING AV RÄTTIGHETER KAN VARA 
OFULLSTÄNDIG                 
18 PLANER OCH BESTÄMMELSER              DATUM      AKTBETECKNING     
OBJ/FORN   
          BYGGNADSPLAN                  1967-01-27 14-SKR-784                   
            HÄLLEBÄCK 1:7 MFL                      1485 1485K-SK6               
          FRÅGA VÄCKT OM FÖRORDNANDE    1969-05-14 14-IM4-69/2049               
19 TAXERV UPPGIFTSÅR:  2002                                                     
                       S:A         316.000 BYGGNV         145.000  TYP:221      
21 LAGFART                                                     INSKR.DAG  AKTNR 
670719-5910 WALL,PER ANDERS                          1977-03-09 699    
          KARLAVÄGEN 78,3 TR 114 59 STOCKHOLM                                    
          ANDEL:1/2                                                              
          FÅNG:ARV 1977-02-14                                                    
          700614-5960 WALL,PIA MARIA CURTSDOTTER               1977-03-09 700    
          GREV MAGNIGATAN 17 A 1 TR 114 55 STOCKHOLM                             
          ANDEL:1/2                                                              
          FÅNG:ARV 1977-02-14                                                    
          GRUPPINFORMATION:UTVIDGAD FÖRKÖPSRÄTT (SFS 1987:186)                   
24 INTECKNINGAR MM                                             INSKR.DAG  AKTNR  
          S:A SÖKTA INT (  1 ST) KR        125.000                               
       01 125.000 KR, SKRIFTLIGT PANTBREV                      1979-06-27 10258  
          INH 79/10259 JÖNKÖPINGS LÄNS SPARBANK,BOX 131,576 00                   
          SÄVSJÖ                                                                 
          S:A SÖKTA INT (  1 ST) KR        125.000                               
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28 BYGGNADS-       PÅ FASTIGHETEN FINNS 1 REGISTRERAD BYGGNAD                    
   UPPGIFTER                                                                     
   ** VISS INFORMATION UTGÖR TILLÄGGSINFORMATION - SE TVIS **                    
*******************************************************UTSKRIFT 2003-
07-23 SLUT  
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Bilaga i 
Jordabalk (1970:994) 
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:530 
 
2 kapitlet  
 
1 §  Till fastighet hör 
 
byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller ovan jord för 
stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. 
 
Till fastighet hör även sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför 
fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövning av servitut till 
förmån för fastigheten och icke hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i 
fråga om ledning för vilken beviljats ledningsrätt om vid förrättning enligt 
ledningsrättslagen (1973:1114) förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag 
(1973:1145). 
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Bilaga j 
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Bilaga k 
Anläggningslag (1973:1149) 

Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som 
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). 
Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning. 

Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen (1970:988) 
fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastigheter prövas av domstol 
eller annan myndighet, gäller ej denna lag. Ej heller gäller lagen allmän vatten- och 
avloppsanläggning eller allmän fjärrvärmeanläggning.  Lag (1976:843). 
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Bilaga l 
Plan- och bygglag (1987:10) 
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:519 
 
19 §  På ansökan av kommunen får länsstyrelsen förordna att mark, som 
för områdets ändamålsenliga användning enligt upprättat förslag till 
detaljplan behövs för sådana allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman eller för allmänna byggnader, utan ersättning skall avstås 
till kommunen. På ansökan av kommunen får länsstyrelsen också förordna 
att mark som skall användas för allmänna platser för vilka kommunen 
inte skall vara huvudman, utan ersättning skall upplåtas till 
huvudmannen. Antagandet av detaljplanen skall anstå till dess 
ansökningen har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft. 
Förordnande får meddelas endast i den mån det kan anses skäligt med 
hänsyn till den nytta markens ägare kan väntas få av planen och till 
övriga omständigheter. 
Den mark som förordnandet avser skall anges till läge och gränser. 
Marken skall avträdas eller upplåtas när den behöver tas i anspråk för 
avsett ändamål. 
Skall detaljplanen ändras, får länsstyrelsen på ansökan av kommunen 
förordna att mark, som har avståtts eller skall upplåtas, byts ut mot 
annan mark, om det är lämpligt och kan ske utan olägenhet för ägaren. 
 
22 §  I ett förordnande enligt 19 § får länsstyrelsen, i den mån det 
är skäligt, på kommunens begäran föreskriva att markens ägare skall 
vara skyldig att i den ordning som länsstyrelsen bestämmer bekosta 
anläggande av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning 
och avlopp. 
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Bilaga m 

 
 

 


