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§ 41/2019 Dnr 2019-507 448 

Anmälan jordvärme inom Skyddsområde två, Skene vattentäkt - Xxxx X:X 

Miljönämndens beslut 

Miljönämnden förbjuder installation av jordväme på fastigheten Xxxx X:X då 
utredningen gällande vattenskyddsområde endast är grova uppskattningar. 

Sökanden uppmanas att inkomma med ny ansökan efter att slutlig utredning 
och geologiska undersökningar slutförts. 

Miljönämnden tar ut en fast avgift på 2 056 kronor för sin handläggning av 
värmepumpar i enlighet med Marks kommuns taxa för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken. Vid ett förbud tas en halv avgift ut d.v.s. 1 028 kronor. 
Faktura skickas separat. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Information om hur man 
överklagar bifogas till detta beslut. Avgiften ska betalas även om beslutet 
överklagas. 

Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och 
underteckna kvittot och returnera till miljönämnden oavsett om beslutet 
överklagas eller ej. 

Ärendet 

2016-02-22 inkom till miljönämnden en anmälan om att få installera jord
värme inom fastigheten Xxxx X:X. 

Beredning 

Fastigheten Xxxx X:X är belägen inom skyddsområde två för Skene vatten
täkt. För vattentäkten gäller en vattendom som fastställdes år 1959. I domen 
fastlås att: Inom skyddsområde ett får inga andra anläggningar finnas än de 
som har samband med vattentäkten. Inom skyddsområde två gäller vissa av 
vattendomstolen föreskrivna åtgärder till skydd mot förorening av vatten
täkten. 

Det är vattentäktens ägare som har att fatta beslut om skyddsåtgärder eller 
förbud utifrån bestämmelserna i vattendomen. 

Vattentäkten tillhörde från början Borås Wäfveri AB men togs över av 
kommunen på 70-talet. Vattentäkten togs ur bruk i mitten av 80-talet. 
Planer finns nu att åter ta vattentäkten i bruk om en långsiktig god kvantitet 
och kvalitet på dricksvattnet uppfylls. 

Miljönämnden har tidigare tagit beslut i två ärenden år 2016. Ett bergvärme
ärende och ett jordvärmeärende. Båda fastigheterna låg, enligt utbredningen 
2016, inom den primära skyddszonen. Miljönämnden tog beslutet att förbjuda 
borrning av bergvärme och grävning av jordvärme inom primär zon. 
Hänvisning till Dnr 2016-278 448 och Dnr 2016-209 448. 
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Teknik-och serviceförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. 
I yttrandet framgår det att täkten är provpumpad och nästa steg är att borra 
en ny brunn hösten år 2019. Den nya brunnen ska provpumpas och arbetet 
kommer pågå i minst 6 månader för att undersöka kapacitet och kvalitet. När 
resultatet är utvärderat, tas ett beslut om vattentäkten. Blir vattentäkten kvar 
kommer Teknik- och serviceförvaltningen ta fram ett underlag för beslut om 
nytt skyddsområde, med tillhörande skyddsföreskrifter i kommunfullmäktige. 

Teknik- och serviceförvaltningen har kontrollerat med deras hydrogeolog på 
företaget Sweco om hur en ny primär och sekundär skyddszon kan komma att 
se ut för Skene vattentäkt. Kontrollen med hydrologen gjordes år 2016 och en 
ny utbredning har gjorts för år 2019. Den översiktliga utbredningen av 
vattenskyddsområdet och skyddszonernas områden, går att avläsa i bilaga 1. 

Fastigheten Xxxx X:X är i aktuellt läge inom skyddsområde 2. Efter utbred
ningen kvarstår Xxxx X:X inom den sekundära skyddszonen. 

övervägande 

Miljönämnden har beslutat om förbud för bergvärme och jordvärme inom 
primär zon. I nuvarande ärende är fastigheten Xxxx X:X enligt, skyddsom
rådet som utfördes år 1959, i skyddsområde två och mer än ca 300 meter 
utanför den primära zonen. 

Efter utbredningen som gjordes år 2019, befinner sig Xxxx X:X i sekundär zon, 
mer än 140 meter utanför den primära zonen. Miljöenheten bedömer efter 
granskning av ärendet, att påverkan från jordvärmeanläggningen på 
vattentäkten är mindre i sekundär zon utifrån hänsynsreglerna och val av 
plats. 

Miljöenheten värnar om vattentäkten och därmed skrivs ett föreläggande med 
försiktighetsmått och åtgärder som ska vidtas för att skydda vattentäkten. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden beslutar att en ytjordvärmeanläggning får installeras på 
fastigheten Xxxx X:X under förutsättning att de av miljönämnden angivna 
försiktighetsmåtten och åtgärderna uppfylls (se bilaga 2). 

Dagens sammanträde 
Miljöinspektör Emelie Holmström redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Bransh0j (M) föreslår att miljönämnden förbjuder installation av jord
värme på fastigheten Xxxx X:X med motiveringen att installation inte kan 
tillåtas då utredningen gällande vattenskyddsområde endast är grova upp
skattningar. Han föreslår vidare att sökanden uppmanas att inkomma med ny 
ansökan efter att slutlig utredning och geologiska undersökningar slutförts. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Peter Bransh0js förslag 
och finner att så sker. 

Expedieras till 

Xxxxxx

Bilagor 

1. Utredning från Sweco
2. Tjänsteskrivelse - Anmälan jordvärme inom Skyddsområde två, Skene vattentäkt
3. Delgivningskvitto
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Dnr 2015-1853 446 

Ansökan om anstånd gällande beslut MN § 49-2017 - Xxxx X:X 

Miljönämndens beslut 

Miljönämnden beslutar att lagakraftvunnen dom gäller utan ändring. 
Dock beslutar nämnden att bevilja anstånd med tio månader från dags 
datum. Samråd skall ske med förvaltningen senast 1/9 2019. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Information om hur man 
överklagar bifogas till detta beslut. 

Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och 
underteckna kvittot och returnera till miljönämnden oavsett om beslutet 
överklagas eller ej. 

Ärendet 

2017-12-14 Miljönämnden beslutade att förelägga Xxxx och Xxxx att uppfylla 
villkor i tillstånd om enskild avloppsanläggning - Xxxx X:X. Föreläggandet är 
förenat med vite. 

2017-12-20 Beslut om timavgift § 731, för tillsyn enligt miljöbalken. 

2018-01-08 Överklagande av timavgiften inkom till miljöenheten. 

2018-01-08 Överklagande av föreläggandet§ 49/2017 att följa villkoren i till
ståndet inkom till miljöenheten. 

2018-06-21 Länsstyrelsen avslår överklaganden av beslut om föreläggande 
vid vite att åtgärda avloppsanläggningen och avgift för tillsyn på fastigheten 
Xxxx X:X i Marks kommun. 

2018-07-12 Xxxx och Xxxx överklagar Länsstyrelsens beslut. Ärendet 
lämnades över till Mark- och miljödomstolen. 

2018-11-09 Avslog Mark- och miljödomstolen överklagandet. 

2018-11-30 Dom 2018-11-09 vinner laga kraft. 

2019-02-26 Miljönämndens ordförande skickar ett brev till Xxxx och Xxxx för 
att klargöra rättsläget. 

2019-06-11 E-postmeddelande från Xxxx och Xxxx angående en förfrågan att 
få en förlängd tid på minst 10 månader att åtgärda bristerna 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12. 

Miljöenheten anser att det är av yttersta vikt att avloppsanläggningen 
åtgärdas så att den blir väl fungerande och inte utgör störningspåverkan 
mot omgivningen. Med förståelse för det som fastighetsägarna anför i sin 
förfrågan om en tidsfrist på minst 10 månader för att åtgärda avlopps
anläggningen på fastigheten Xxxx X:X så anser miljöenheten att det kan vara 
skäligt att ge tidsfrist. Detta för att fullgöra de krav som Miljönämndens 
beslut med föreläggande med vite utgör. Observera att denna tidsfrist endast 
avser åtgärdandet; alltså inte ändring av de krav som ställs på väg mot 
åtgärdandet av avloppsanläggningen. 

Miljöenheten lämnar till miljönämnden att avgöra frågan om tidsfrist och 
frågan om sådan tidsfrists längd. 

Dagens sammanträde 
Miljöchef Kennet Jonsson och ordförande Håkan Andersson (S) redogör för 
ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Bransh0j (M) föreslår att miljönämnden beslutar att lagakraftvunnen 
dom gäller utan ändring, men att nämnden beviljar anstånd med tio månader 
från dags datum. Han föreslår vidare att samråd skall ske med förvaltningen 
senast 1/9 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Peter Bransh0js förslag 
och finner att så sker. 

Expedieras till 

Xxxx

Bilaga 

Delgivningskvitto 
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