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' .ïäsùerbygdens vattendonstoLs

DOM

I nål angåeude anEökan av Svarteborgs

konmr¡n om prövalng av lagltgheten utav

vaÈteatälcb på fastLgheten îyft f7 f

Svartebs"*, 
"o.*orr, 

Oöteborgs och Bo-

hus län, ,ril.!t. ¡ meddelad I VË,nereborg

den 29 augusti'1960.

:

Konmunen genom kaptenen N.E. Sandfn 1 Göteborg

och ko¡nnunaLnämndeorêförenden Gustav Hilnereson l-

Dingle,

Bohusnjötk, ekonomisk fönenipg, genort dispônenten

Harald Carlsson 1 llddevalla,

vägförvaltnLngen t .Gö,teboigs och Bohue län genom

väglngenJören,Folke SJöstrand f Göteborg samt

fotografen .:Eric Nyqvlst r sJukkasseförêstånda¡en

Bror Lfndgrea, rtappstationsföreståndaren Ture Sundberg

och handelsreganden J.A. Olseonr alla'1 Dfngle¡ Benom
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advokaten. Gunnar Kempe I .Göteborg, bttrådd-av .lngenJören

ì111s Hallberg' vfd'9 ellan ilscobsons lngenJöfebyrå därstã- -

des.

' j I ansökán, som lnkoinnft tlIl'rv¡ittenräütsdonaren den

., rovenbir Lgig ¡ liar rkonnunen',anhålutffiéo

på ,konnunens' fasttghêt 'l}ft "L?'t9vErùeborgs socken för

tiLiledösêeade av'''vättenbehovet lnor¡' Dlngle eamTrâl1e ârr-

Iagd vattentåkt, som utförts'enllgt ie'tt ev i.Ilmänn. iog"o'

v)

./)

J õ rsbyrån Aktlebolag upprãttat r"': iien'-' 2 :- J aituari *f 95 tr

tecktiât rförslag':utll vatten: ;och' avlöþpsanldgþlne

Dlng1e statlönÉåa¡rfeff¿'oct i'tagltE l"bru1i ¡är''Lg57 ¡ otit'

tirlstånd att fðr när¡nda ändauâtr ur vattentäkÈen uttiiga

en:frundtrattêúuiiängð av 'hogät i¡¡ trUfhret'er'per dygr samt

om utfårda¡rde av bestärmelsêr'Jatntitct 2 kap.' ',lr5 $''va*f,ten-

tragen: ttlÌ aþdd for rattþntäkten. '

ur aris'öitningÞn 'lntagec* här-följti¡i¿e: 
'' 

"" ':

: ' trEnlfgt fagenJörsbyråns 'förslag'trad'ä¿agt's ett

vattenverk, beetåeade. av en'nlndre:reéewoar on ;ctrkä

25 'tcubitrreÈei, ttl1' 'vl.Iken 'våüünét' roëAelst ejatvtryók'
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---.rinaer ur' en'rörb¡rrr¡n¡ av' 3n sÈål.rðr; ; Anotrùníngatna'' -

. framgå. êÍ ên ritnlngl nt 59A?'L::(âtttgtdal\.16): och ha .

tlllkcignlü ined.hãneyn' t111 det,arteeLska tryck, under

- vllket'grundvaütnet atår.'', Rörbrt¡nnen har nedfö"t" tfU

.. etû . i v f tl I t ldlgare' grundüâtt enunde ro ö htngar. konstate rat

grtrstqger på cl¡ka "10,netersrdJtrp'underr'marþtau¡' Fön'

-att;:h'indnaciâtt igl'tits och sand rtqyckes upp t:.brunnen har

, denna',försetts 'uíed en gfl 'av ¡oetalltnâdsduk¿:..: Rörbrun-

.nen6 gvre qttqe;, som lnbyggt's,.1 'en.'rnçdstlgntngdbnrnnr '

h"f.förbundits ned lett rör;:rsoh,:Eytrtlar I reservoa,rên ;:-

- uppsanllngsba$pängen.,' '.T111 J.ednlngen . trån, rörb¡nr¡nen .

trar .anglutfte en .flottö,rstyrd"ventil., sorr, öppnar. och

stänger rþlttoppet: från 'bnrnnen rl- talct ned vattenytans

. vanfatLoñ :f baeaängen. rUppqenLlngsbassäEgen tJã,nst:

- .gör,.som st¡gkânqmare,- för - clfstrlbutf,onspunPafnar'v5.If,as

;êrbete regleras nedelçt hydroforgç gch tr,yckstrOnUryta.

{ê. I- samma -Br-'undvat'teqltrömr'.ehuru.-elrka 800 meter

uppströme, uttagêr. gohuq{uJöIlc. grundvatten .t111 ,en mä.ngr

som tã.ckerbehovqt av rvêbten för dess, ureieri.drifE 1:
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Dfngle. , ..Samt'1dlgt. ned êe¡na 'ar¡sõkan. konner .ansökan. on
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PI€Y¡'tng, r av' lagtrigheten av iróJerÍvaüteuüäkterna attli ln-

Iämnas.i'.:De båda''à¡rÉötåilögä¡nä syfta:även tilt,. att,rsüka

s lryôd a gn¡¡ilt'att eng Ènönnea, :' nòt i ovar g añ, it appal¡lg'; r ú{,Iken

sö Eêhhdå,n .""o¡snitkan,åÉtadkoune f,6r.orealag av'rváüten-

täkterna:;' ". Det'thé¡r l vi.saÛ r r sf gi i tlll t föU d' : av' gi'undi¡atten-,

st. rmeng l':da}gâigen':arùecielta',verkan'r ;:ått'oE;_etÇ, borr-

håI a¡o¡rt¡¡fs.i genon.; 1dren. i t lI] ;. di, vattenf ðoande " 
g4iatåg-

ren','¡iärimast' berlet, I vátü én erhåile g:'nêd tryek; { ;.iþ¡s!, i þ sþ

:n, táppnlag i:41t :.täirtiin,¡upÈståu'¡.'' 6ìù en,- ve¿ti1 elldr"ProPp

¡åüüêsr.Þå'Ìrö'reË 'fõrrlatt' hfndrä 'táppntng génön, ;röiêt, 
, , '¡5-

rctig$-er', ii,Ek ¡ f'ðr'.iåËt ;:vätteä 
" 
trångér' upp i ut eft eç :r6reËs

¡ttèrsidrd"i¡ 11¡Ì6srlrytän t och'1bortIedè's på detta lså.tt'.' "Ti-.

llgare 6{,lgönon'ovarsaphétivid' borrningeT. i dalgångens

útt ¡ :där tfyctiliöjtlen' ri'förb'å}Iande'' t1l1i marþtan' år gom

..
It õnÉt ; t'kratraf ''uppst åtü' ; i naikea:lhed'' åtföLi dade Ìavtapp-

i

rinþarii av, giu[dvattendtröiilhen. l$fterson,. utdagea ¿',t i'' grund-
,,

'atÈen'''irlcce'sstvù'' konmoriladt ora- üíd' ;såvåf 'komunäns son

réjerlêts lvatf,ëntãküer och ¡'aåttgi'l -förenÍ¡ig red':nu"be-

,krÍvefi oäOttlg'tappniáE ;kan,'ä,veirtyra. rvätte'Abe skaff enhet en,

,nse slgr de'Ëådá :söttárïdena; äödsekaåe :adt ibegåra'att'úissa

Ç
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skyddsbestllnneleer Ì¡tfärdas.' -. På.rttnfng nr'5907.-3

(aktsÍdan,35'l har å' den'vLsade þIanea: õvei Dingledal-

glngen, ÍnlaSts, det: ungefärligà,ntvåeystenet av nark-

,,ytap oeh. på den uppnltade längdsektLone¡,frrdalgângens

. längdst rä c kn lng. ; genon: vat t entã,kÈêrna 1äSe.t I an.. grtrnd-

vattenyùan f ,rförhål}ande,;till 'narþta.u. , '. Skydhsonrâde

I
gränserj,ieorfi vlsao.,pârplaaen'r. ha',inIagts ipå. Eåda¡¡t, .

;.sä!t atü' det ,kan rantagag för, gränsernå.. l:.¡îQrl"'r',öste.r. .

. och uästeBr.att grrudvaftenströnneus,'frfaiövre fia uüa

,för, dessa gfäneer,tcke :kory-¿êf ,'âtt nå upp til.1 narþËa

: 'etrlçr ned',e"adra,.ord, .icke gå .I ..dagen-: On..êårför.'þo¡r-

. 
-.nÍngar,:föreüagas rqtanför :gr¿inselna ican rlsk, fõn :onödi

, .tappnÍng. lcke t¡ppst,å.. 'D.en "söd.ra ,g"anueo: har,.ülllkon:

.nlt.under .antagende att rsöder om 4e¡nar, r${t endeEt

. 1 ant brù¡ksb ebyggels I : f örelomrner' d.et nuva,rg,nQ e .,: förh å1-

landet kommen ;âtt vera. bestâende ä,ven '1 .ifrantiden.

OU.U.r""" nrr"n 
"rO 

dä.rlgeno¡¡ bävdn¡n4a förhåtl-apden

lfråga on skðtseI, . vattnt{rg."av kreatì¡r,..m.m. t,o1de ut-

. , ,gölâ, en vise garantl ,för,att D¡râ:v€rttentëkter l-cke

skola öppnas. Det kan åven antagas att grundqatüen'

)-
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ytan söder o¡n: konmt¡nens-vå,ttentäkt geaon tappnlngèa I

denna .sjünklt och,di¡lgenom:.minskat det fådar.rde överi

tnyckeü, i grr.rndvatt enströñnen'.. r,,êaon' : sþddsåËgårde r'.

ti' - 
'förhf¡drande;av ovarsam"tappaing ken ar¡tagêgr; st¡

grwrdyatt ensûröEnen' b 1béhåLL er : sia rar:t e ai s ka ikarirlsüär .

Sk le.grundvattenEtrö¡enéns övre, nivâ genon ovarsâm

bappning,,sjrrnka, urÀder narknfvÂn r .ìförefiggbr rf sk. för¡.
rt't.,f,broreniagar t' fsrm'av,bnuts-'och,gödselvattea, 01-

Jor och bensin;rir¡ra :ner' í..hålriieem jnyskapáts eller' Ee-

lda garrna-li,,ffnnae, på'ett rflertatr''étäLle¡r¡ bI.å.,'ldvld

leä"starkt''förore¡.rade. bäeken Fär1ev''åIv, och'sugas imed

'i drul¡d"âtË enströEnen'r' varf,genoF ; tvêtt ehhialiûêt eri fðr-

¡änras'oeh'vattentäkterna. í sämsta faLl görás oËnikbara.

lu flerâ håI, oon upptâgas geRon det,'slqfddande lerlag-

'et, ''däsüo 'större bifr , gJ.vetvls::itskeri för 'fõroi"ening. tr

' I¡td'ansbknlngèn ffnnei.'eåson s¿irEklld bilaga fogaÈ

Itt'fö:rsldgijtilLrrsþddsföreskrlfger, v.ri' dels uärtiare

,ngivas sþddsonrådets gränsér'ded hänü1snÍng tí11' äir rit-

.lng nr 5go8.j2 (atctstdail ,6), ¿äts ock'föreËrasrfölja¡rde

'öreskrfftei:. i '

(:

(

(

(



rt

8g

, oI. .Bornlngel i. lerLagret skola, þegränsas . 1 . störste

¡o.ðjltea utst¡äckning,oeh:. få eJr.utföras ut'Ðr fõregåen-

de' sanrþd nellan,den son äntrar.utföra,borrnlngen och

, .vattgnþãkternaE:ägare. ,.' .:

2.'Det ållgger fastS.gheteägaraa att lckei.å sina

fastlgheter; utförê þorrnlnger, r. grävníngar ,eller andra

åtgãrdef r, Bon ku¡¡n4, medföra r. att', grundvettçnströ¡rnen .

,. frÍträgges, Ftar¡ at!;dessfQrin?an,ha taglt kontakÈ ned

.. vaütentãkterqaq,ägarç och av dem erhåIltt:,tfDstånå,

till det planerade fõretaget.,Vattentäkter.nas, ägare.,

kunna ;d.ärvid' {ö r, anbet qüs .rlk,t 1ga, ; bedrivandç,',ut fårda,

vtssa ldirekt{v,och..specleLla sky{dqbestã44gtrsen..r, Så-

. {an? åtgarêer,vld. t1llsp{nd,sgtvqingq¡1 ktlnr-ra 'ä.vén. bll:,

va .ttl-Iår:pliga ,vld behoY ev. ,ändrlqg.'av,.ganla etrler. an-

lesq?¡dq, av nya. vattentãkteq f,ör, hushåIlebnrk., . :

aQ{.,yenaf-BQ .för,. atQ f.örþ1n4,r,4 ,s|<3d,a :tLlI f.õlid av ;pla-

ne¡a{.e, borrnlngåarbeten,?$er,, llkna¡rde,företag, shgl?

vattentäkternag ägare.vara 1!.lVldleq qtt''e¡sätta,fas-

tlghetspgaren för de kostnader son ln¡nna,åsaurkas honor

,
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tlll ,föf Jd av 'de,'åtgärder. som. påkaIIaùi av vattentäl.ts-
.'l

ägarna. MöJl.tghet: ttll erhåI.lande ev vatten 'fþåä-kon-

munens . vaùt'entãkt'-bör emellér*'id även", beàktat¡,' va'rvld

gå' r aade reglenente och faetstäL1da'éneãttningsvtL'lkor

skola:.gä11a.il . "", :

i

Ssnnunen,. hai :{lb-eropat ett' rrntal,: sernf tútsavtal r'

en11gt,..;el1ka :ägârae 'av :fõl jande faetilghetef , , nänlígen

Dfnglé. öster'17' ocb';196rr,þ1nþle vasüqr'2h, '223 'oca't 224,

Ding1e lrlioch ' 
4,2o ,',Ðlnglg"51r,, tsäùby Skattegâ"$ 1 , " Bãr-

by' östeigår"d 23'o eli':24, Tosemarken 21, Tyfb'16;;tågßrd

[orr' 15 och. 'L?J rdaut tågum' 9ödrd,1 'Z|'ocln' 23 , gelrl¡emot ' '

<ornmunen-utfåst :att i'lcke å i EJ.na fastlgheter utföra"borr-

î1ngar, "gråü'iringdr eiler ;sndra'åtgärder, soù tu¡raa ned-

löra ddu grr.rnd,vattenströEnen frlläggésr utan att' deså-

lOrrinarr havl tagltr koniakt 'ned. representant""''föt'kom- 
i

ru¡íen ocË av dera' erhåIliü't'itfståo-.a'tftf déd' planerade

Iöt'etagat. ' S"rtidigt har *oinhiurien fOrbundlt'sig att er-

Éit'trâ fastfgh'étsä!ãnra' de'kostnaderr' sot :ft'¡o"a åsâ¡¡kâs

,"n till föUd 'av de pâfàffaAèiåtgärdetrr!ê.'

' Des'sa'errtali ãr förs'edda tred fritäc¡tnfnàsmedglvanden

(

(.-,
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;till för¡nån för..îastfgþeten, lYf,t,l1?.,-, Enllgü r uppgiflÞ ha

.vF .sq¡îYitutslntecknlnganiännurrj-ck€ sökts.,':' i,

, , ;Ðe uppräIç4ade.fastl.gheterna ligga $Ìanför ,den för
I

s amhäIlei up,pgJ,arda ¡þygg;nadeplanen ., S þddsområdet r, orr-'

fattEr ä,v.en fae'tigheter Ínom, dennà PIanç ;En1fgü..ko¡i-

mune¡s ..,yrkande,skotra .iav de gsa.,fâstlghet' er . endast : de,

. son..{nnu lclce, angtrqtrl,ts t1ll, det korrmtrnala,,nat'.tenled-

nings4ãt et: L be gväfeç, av, 9¡r!,1dd sbestäPrtel g ernå'i,¡ De.ssa

. fastigh,eùçt år,q;Dtngle,ösüqn !1,å,r, rl5,r, llt,9-,,- ]79'; t5?,,

:129,;r,764, o.ch .J?r sarr.!, Dl¡rgle ,ó1. ,', i.,' \, , ; ,r .; ., .; i. ! .- .- t'

. [attgndo,rnstol en,, gnt,qc þa4r ;4!! ...4.en 
( ovan. .onnãngda,

ansðkn Íngqn av. .:Þgbus¡,5i ö]\ 1¡eff+t s, sapt tatteÊ ¡, son" klurnu-

ne-ns ,fnsökQn. och f,ått .f l.aale4tlm:et -4,.ìt1..'?2/\g5gr,iâtt.

dettg r¡å1 avsar godkånnande aq Êqå -vattent{l.rter på {as-

, tlgþeterna Dlugle östen- IJ ocl ,!1ng19 ?1. nea rält .fö.r

fðrenfngen aüÈ, urr de¡n,för. meJerldr_1ften. uttaga ,en vata.

,tenmfngd a.v hQg.qt lrl+0 kubl{Ipter per dygn o,ch .faetg!äl-

lande,_ p,v .Êt amna,,p lrydiqþe stänne1 s 9{ r fö r .v1}ka, .redogJ ort e

hãr ovan, samt. att,,dc,tta m{I avgöq-es dçnna.. dàg lgenom,

,don,+3Ih969.,,... , j

r\

j)
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f nålet f,öres -üalan'av'vågförraltnÍngen ocb'de' av

advoketen'Keupe fðreträdda, isaldgerna. :"'Vägförraltnhgen,,

har franhâLlfç, att :en..föreElagea.ny átreclcefag,;sv , rlks-

vâ.g.,'Q, :komme, att'.beröra skyd.dsonrådet,,men' att vä$arbetet

med'',gtörsta,...ssr¡nolikhet':kommE i att':b1trvâ, eå ytligl,; :att

det lcke lnverkad.e på. gi.und,vattenetrönmen'oct¡''att .eJ.''

heller bor:rnlngar 'hride "behöúa nedförâs genom lerlagret.

....Kempesrhuvuù n.haúê, tcke h.aft.'något,att eri¡ira

nqt bÍÍaIl t1L1, ansö¡rrlngeni .ehtrq-'de "ifrågaqett''on kom-

nunens vattenbehov kunde vare. så stort scjnr'i,nsökrilngen

ugåve. :'De,.hava, stå1It (sfna,yrkànden på frauitlôen och.

lör rden'skull.'begänt , '.b1.'E¡..r: attl'üi.dèn" föi" talar, 'nr '"t-

¡ä,1 .rÍng f,ði"oförr¡bsed,da'skador:'sl<trlle såtüas tfll'tJugu

rrr att "bestärmelser'skulle utfärdas' om provpumpnfnþ'

¡eL ;t två'år' lnnad'deirna'ttd þtnge tf'lt'ända, 'ont den.'

.ovgívna jsam,nanlagdi velttenmängâen ur' de -tre'vattentäk-

enla'déssförÍnnan icke' uttqgttó, och att' obgervationèr

v vattenetånden'1 ;'fasttghetsägarnas' bn¡nnar"sliulls''p[-

örJas snarast'och 'fõret'agas' regelbundet..' "' ' ( 'ì

Kommunen har med,gfvlt den ffrågasattiÀ tidenlför''ta-

Dornskä.I.

rl
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Ja¡ ora oförutgedda; skador;'inen' bestrlt't"t,övrf.ga yrkanden

: I .,'. Vat! endon$tolear.,ffuineb.lblnder ;rmed,, hãneyn "tf.ll''be-

5tg¡nnele.êrtrê¿ 1". ?fkap ; l¡2'-,$ uabtenlagen.'ellenir eliest" r, .

trc ke'. nöt rt. sÍot i ; at t, ¡. godkanna : denl av r,konnuneri :utföi'da : vat

teatäkten sådqn ¿eo ao befinnes och aqt tlltråtê ionnu¿

rên Latrt rrför. ;.d et rârigivne'ändanålet, i ur, dcrr=s amna': ütt aga

dEa.lbegårdaryatlenmËngderl"o',i'r'v; i :' i'; ',ii"r "',':' i' j'' ¡- :'

I enllghét ngd vattendomsÙolens praxie Þör''Þq-, '.

s üä-lnntel s e. :ì gf v4'g :onr"eå;d'ânt provpurlPnlng 1i' ; s otÏl r'.yrkâts' av

Kemp.e s''hu'vqduä¡ .,,fi ed, hänsyn..it1l'.';den ;.rf kI f ga.,gn¡nd-.'

vatå.ent.11-1,gå¡geql" 
"y"t 

u .i.det,'onöèf gt "att rrredan nu påbör-

Ja,;oþseryBtlqner :ay d? k¡lngliggande bn¡.r¡¡.arirras .vatten

q!å{ld.,il -,, r.ç t' ..¿' .t.-ti.. :-i.: ".'l".:l':'.',,1'., ,. :'.., t,.'i,.t ". ..-

, . V1!.tendomstol- en ,4lBneq. tqke 
'.þeltrqr' 

h1¡den ;4örellg

gq.,att, utfär.da ,s_kyd.dqþestã44çJ-ser .f'. hu¡rdsakllg över- ¡

ens s!äqmqlç.q,.me{ -;va{ ;!.. mâleÇ, :fõqe.s1a81Q:s. r'' dg ck iâRSê-r'

vettigndopstolen .êt-t,,,de¡'sLsta meningqn u.nder pt¡n"kt'. 3 .

lqkeiþön.nedtagas., , '! ..r.' i ', . :'¡ ì ¡ , ,. :l .: :'. ,.

TÍ1I det serrrltutsavta.trr, som avtser. fastlghe,t,en: ,

lyfË, If ,, har fogats ett tlLIägg,,sor.n;gqr fastfgheüsäga

t^¡

I)^

L.)
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ren,rätt att'för hushållsbnrk';uüüaga, vattsrr'.'t¡rl,,êtt av-i.

konmunen på'fastlgheten i.utförüi bornön-, (,se,ralûsfdan 5-2) .

Parterna.,äro :.enser atü denna rätt s¡a!]:,fásÈstäI1as.r evr.

va* endonstolen ¡ ''tlfnder 
'not,,dyl.lk,. f,aststäLlelse: "fðrei

Ilgger fcke.

.' Ee',för tíllståndet.'.erfonderligar:detal'jfðreEkrifter-

:a tarva icke någon motlverings$!¿¡lrlupptagas Ldi¡rgftt;"f !'

iOnSlUtgÈ¡ . , ¡'r , ., : i..ì , j,.'r:í..'..i.,( -' -':'.'.'.-j-';r

Kenpe' har..för' btrt¡äde .;âü huúudmännen' f.'.båd;a.'rtål en

rrkat ersättnirigar' f,öï, rãtuegångskostnaderns ì ned;l71'L 
"

tronor 8O öre r:f,þ¡ ;Egsn .del , och r,1397 kronor .för¡ iltat'Ibergs

rbete . . , ,Korûnunen oeh, BohtrsmJ.6lk r' -vflka: uppgtriiü ":att ''d.e

ive* enskonnlt om förd,elning med [rgtfteD å vardera'pa'rt''en

rú ,eventuella rättegångÉkostnáder, bav¿ franh$fll.t r att

,en ¿v ingenjörsUytan företragna'utredntngeir med hä,nsyn i

lf1 målens upplåtggning "att'' rmdvika' att' förnärma''utom¿'

tåendes rätt . syntes :alltför i'ntatyfttg.''' Söliaudehá',ihaüa

verlännat åt vattendonstolen att bestämna; skäl1'$a"er-

ãttnfngar åt Kempe"och'Ha11bèrg. ' i 
'

' Vatten4omstol n'har lnteü'att erini"a rnot vad om:

(-'

(
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budsn deblterat fõr kostnadei .eller not-.IlaLlberrgs-rar:

vod.e jföt r:ett besÖk'.t':DfngLe'':d çnti}|idècenber.:,1959 ¡

Hallberge ¿afbêt e i. f "övrtgü' ;å.trnå1en':,synês.,mëä hä,nsyu,+''

t11I tad go¡n redovÍsats't,jkôstnâds¡rêknúngen o"o" çã1 i.

enlsat.t,;m ød., :8À5: r kDonor, - Kenpe s'.arnode' ;bör'¡unde r', eànina

\
.betlngeJ.se,r.bedtäEmas itfll - l¡lQr::knonoú; ;;' Vsd såIur¡da ut-

. döne o ...bör,,för.del as,lf,ka r*påiid,e ; båda ;måleú .':,

r:ì

('

¡\

Domslut.

Ia!t êIl .

Vatt éndonistol en gódkär¡ner. Svart eþcirgs'konnurrs

vaût entä{t' pâ :' fasùlgh et en..Iyfb ^ 1 ? .' o ch',Lännar ;'tioÉÞnunen'r

.r.;tflLstånd'.at{,för frantlden'.bfbehå1}a'och'uytùJa den-r,

geÍl4a L ,bef,tntl ißt skf ek 'selat 'atù 'däntr:-föp''.tlJ.lgodo- '

Bee4de êv rtêttenbehqveü fnom Ðtng1e Eanl,üI}e:'uttêtâ ¡

.en vattennBng4. aü.högst 335 hrblheter\ per.dyg,n¡:..'

Vattentäkten består av en på fasttgheÈens,östra'

4eI'aqordnad'rðlbtl¡nn,,ev'' 3 t,¡uns etåIrõrr'' .neôfört'tLll

det vatùenfötande gnretagret cfrka' 50.meteç. under F.rark,' . 
it :,

yÈanl 'varlfrån.'vaüùneü nqdelst ,giãlvËtyck ledes tfll

en reservoar i ett vatüenvenk, qppfört'i huvudsqlc1fg

- ðverensstãnmçlse,ned .den.å aktstdaä .1ó lntagna. rit-

()
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-ì tí '.'li:.'.;:.i "':' :.ii''-..';,'.,'nl,ngen 'nr !90?-I." , r. í ' ''.' 
.

Rätt en', att n t tll godogöra r girirndvat ùdìti stall :; fö ri' fram=

tÍden,"vara föreaad', med, : fastf ghet s¡., lyft,I?.', .sor'ratfåõä
.:,

Bk I vara vatüént{ktsfaetiÉihèt- 1..':",", ': '. ,:',:! j-i jl':;

:' ;' f --'vaûü cnvenket,, skall ; ; filnnás, en r rvat! efinüirgd snåt are

fõ: uätning : av t vatt Enutüàgdt . J. .rtrfËltaren.'skal1 rl{lä"u".',-'

ninst en gång " I 'veqkâh '..v1ä hsa¡una.-¡tíd,. " [Avläsnfrigsrestil-

;aten. och .tidpunkterna..fðr.-aylãsningarne skola a¡teck-

rag 1.:en''Jouraatr. ; : somr skatl..ihäJt'¿g'rtí11gång11g, ¡hoe kom-

lunalhãnndens ordförande èffe.r.t på -iaúrian' Plat'o'¡: .varoni'Ì

tenne kán 'länria'uppgifÈ; '. F esü'lghetbägäre ,; -'sodl ^'ansei 'â,tt

rtnj,tt¡lstidet .av'vatt'edtiäkter-' .,fnid¡,kar .pä :iláirs: rätt, nå

.ckç förvä,grds''att tdgä'deI,-aú jourrtraleng ¡inhehåIl'."

'ournal,en åkau. Þfierþand'arÈlvdras" blana:; ovr*gd'konmu-

en5"bA¡1dl.tngai". 1v; r't '. r" '"r'"'=jr""'l"-'

: -På fästighetënna;;Dfngre öcter ¡4?', i ib'2 ri]h6 r',L56'

57 r',y6h,oehi'i?l;:,iDfngle 420'''u"¡' Dingle''61'sarot''idè deJ

ar'lav fáåt'lghêtärnå illngré 'öàter.l?, ':rSg och 196t iDing:

e 'úájteri:2/tl ochi:i 224 ;"pf ogle' lr1;''þfngle 51; *ot'Aþ et ?L ,

åeft'Nori,,l5 '' ¿"n 'r23, ,r;ågun' sudär 
"3 

r' t¡f:- 16;' ' lobeñar-

gatt enüäbü gfas! tgh et ¿

(-\

$ogü5o!Iþe gt$ngels gr:

(r'

I

Skydössntåde'



I

97

- ken 2Ir,,tsärby Skettêgåra 19 och'.Bä'rby östergård;2!r.,

som llgga..1nnanf.öf.,den rned'nõdi.färgr'uppd,ragaa'Efänsen

',,.f,ör.iit'eÈ.. å kartàni â aXOsi.daiu36 upþtagna 'skyddsonrådet

,',läggee Jäsrltku;-2 kap . tr+|-$,i andralst¡icketi;.vattenlageni'

'.,,:td.lil,'skydd:f,öf kornnunenb,,vaütêntä,ftf,'rp$'.*'fy'ft'.'I?ioch

BôhusnJ,õl-ks r¡ vett entä,kt e.r på fast f gh et e rtra''Dtrng1 e', öst e :

n'l
1r:roch'Dtagle 7ÌJ.föUande..besvf,p'.,..;.:. s .' .: "'.'1. 

Borrulngar ,L dèt r,lerlqgerr, som,j tã.cker.; d.e 
' vat-

- tenförande,, så,úd-'. ooh ;.gruE1agrêü ¡.., ekola begrãnsas I

süörstà, nQJllgaluteüräcknfàg' och f$ ;t[!6,:t¡tiföTag''utan

f,önøgående, sanrâ4 mellen. dên son,1ãlnnar utf,õra..'ború-..'

ningen oöh vattentäkternae ägare. . .-":' ' :

' : : 2.i-lDet.:åtfgger,;fastÍgh'eteägare.,att.,icke'å, stn tal

. ül gþeü .utföra ;bomnlngan,' grävnlngar r elle¡,.oU". råt gä :

den, son'kunr¡a. nedföra att gnrnd.vetüenetùönnen'.f-riÌã,g.

ges ;,¿¿'¿q atti;dåsefönfnna¡r,'haqa"tagtt konta}cÈ med' vat-

- t ent'ã.kte¡nae *'ägare o ch r av ;'dem ^e¡"hâIlft rt f llstând t11-1.

''¿6¿ :planenade,...före'taget.i rVaütentã,kte.rnas "ägare äga

därvf,d ., r¡ùfärda' d 1 rekt iv o chi,spe c í'dl la' skyddsUe stätdrel-

ser fðr arbetet,e. rlktlga bedrlvande" 'Vad nu.sagts'skal
v'

1'\

)

!

L.'

r

togr01
Markering
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ägp Èillãmpnlng Êtveir vfd,anlåggandet, av rlya:e1lþr änd-

rlng ,av gamla.vattentäkter för hushåJ.1Ebruk., ',,. L ",.:,

,' 3..,lfea.r det-. slg'rdärvldi:'â.tt,isärsk.llda åtgärder,. äro

nö''ändlga, för,êtt :hlndra-.bkada tttr-l föUdl;-av'.planerade

borrnfngs arbet en t eltrer : Ll}nande r fõret ag r, I äro, ;vatt entäk-

te' as'ågare slçyldtga,aùt èrsä,tta;"fastfgheisägâren'de

kostnader, son kuana: åsankasrbonön'.,tl1,L fälJd'av'¡'¿e' l.

utav vatt'entäktsäga¡na- påkaL1adé åtgärdêrna.

.[g¿ren ,av fa,stlgþeten..Ty.ft '16, skatrIr vara ,berättl-
i

3ad :'âtt.r:.iutan.'hlnder êv :'v¿{ i gom.. nu, bestäñtÊ. r':fön.,hug''r

rållsbrtrk'taga vatten uf ett' þårfast'igheten, ev',kommuneh

rnordnat borrör. , r ;i, - ',; \:.: - 
,'.t , ,:i

, :Ðärest' utnyttJandet.,av ltsnmunens .tattentåkt Ínver-

car, på nattentillgången, I brqnnar :i. vaùtentäkùens nä'r-

ret elLer,''e.1Jest orsekar, skada' ellen'uppkonner ge4om '

löretaget annatt irttrångr, , eout¡ vattendomstolen ¡¡¿ ' içlie i

J¡r¡nat' förut se,,må ¡äml1kt,' 2,:kap.,'.5l' $''.''rrattenJ.agen .an-

;pråk på ersättnÍng l:sådant hänseend,e'anrûälas, till ir

I

attenråttsdomaren.;lnorn tjugu år ,frå¡ id'et denna.dom: ,'

Ialat grn-ofögu!-! *
EeEaã E¡,ã¿õ"1

t

t

í!

(

r¡¡r¡r1t laga kraft "

togr01
Markering
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0n konurunens. vattenfõrbrulmlng vid tngângen, aù dr

an4ra året.,fÕre det, då tlden för. talan enligt före-

gående stycke utgår, icke uppgår t,111 den vattennå,úgc

6on evses ned det nu meddgJ,¡d.e. t'llLståndet, skall prol

pqmpnlng,v1ê yattentåkten..verkstã.Ilasi.¡ned uttagnlng ar,

denna u-attenmãngd.: .En. nånad innan provpumpnfngen på'-

börjas ,skat1 konmunen un4errë.ttå ägarna av bnrnnar lnc

det, områeler. s.on lr.an. an.bggqg bliva benört.av.provpump-

nfnggn,.,vafJëmte erforderllga obserqatloner' genou' kom-

munens för^.sorg skpla gõras. i bnrnaarna.föîe, underoch

efter provpumprllngent 
:

0m fastlghet ingm området vid tlden fðr provpump-

ningen erhåIler, vatten genom komnturens' l,ednfngs¡ä.tr'er

fordras lcke observatLon,er ,f bilnn pä fastfgheten.,i
Vattendomstolen enser lcke erfo¡derllgt ett för

denna vattentãkt"gö.ra...gå.dant förbehål}, som avsee 7 2

kap. 49 $ vatüenLagen.

Med stöd av 11.kap. 6Z $ ïattenlagen föresknlùer

vatüendomstolen, 'âtt denna dom må verkställEs utari hin.

(' r,

f 
-'r

l-

, FörbehâL1 en-LdlEr:2lrãp! 4e
veÈüenlagen.

s

den av att den leke vunnlt laga kraft, doek skall kom-
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munen, om detta medgfva¡rde uth¡¡ttjas r'dessfö.rinnan .lakt-

taga'vad i nä,mnda:lagrum stad.gas om etällande av paÌltl

ell-er borgen.

Komnu¡en ålågges att'ersättd de"sakägare, vllkas '

tal.an 1 måLet förts av 'ad.vokaten Kempe'. ned'bÍtrÊtde 'av

ingenjören .Hallberg, deras' rÊittegångSkostnader' med' sJu-

rundrafyrtioen kronor 90 öre'l,varav 230 kronor 90 öre

rtgör ersättnlng åt' Kempe,och' 5lI'kronor ereättnin$ åt

Iallberg.'Desåutora'skaLl kommunen ;före vade.tidens- ut-

¡ång ttllstä.Ila Kempe en avskrtft 'av'denna don.

FulJ.fölJdshËinvlsnlng, sè àktsidan LOl¡
rrÚ

('
Eä!teeångs\ogtgag"fÍ

(

of,
(

' 'Einar"lleiss.
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VêstelbygclenE v¿tt endonetol

Svarteborgg koarr¡¡ I Giltebor8s ooh Bobr¡s l¡ir får h¡¡lln¡¿ vörð¡¿pt
aubåIla ou:

1. ¡rrövnlng av lagllgheten av sin va.ttentäkü ä factd6Þeten Tyfü 17 i-
Dlngle Järr,likt' votùe!).ageas 2.!cap 53 $t

2. ut€ärrla¡ile av ìest¡l@elser oo slqfðtl av vattentãIrtea JäEIikt VL 2s4!.

Lä,ae teka{sk utrednlns

Dingle g¡ñhä,]!sg lä,ge Íntill järnvägEn oob lcadlsviþen Ud.d.svalla-

ströEstad. frangå.r av d,eI ev genêra,lsüabsblatlet FiäIÌbEoka S0, lll4j
lel¿hLsk'ut¡êd¡riag röraüdê vattenförsörjning ach avlogp iuom Df.agle
ganb.äI1e har utförts av ÀI1ntínna Ingeajö:=byrän À8, Eila¡a B ooh C.

Vattenbehov

SåsðD fraugår ev utred¡ringen sba1l vatte¡fõrsö:rjnfngen ake från en

grr:ndlvatteatäH. Vattentiikton togs i bruk år'195?. Seôaa dless h,er frû¡!
til} ôen 'l/? 1959 uttag'its gg3o} u3, vilken vattenroèngdt uppnätts ue¿IeIt'
veü,tennäta¡e. Förb:rrrknLngetl kan förd,elae r¡ncle¡ cle oa 36 na¡¡s,¿er anlÈig¿¡-

ningea v¿rit I brul< euLigt f ljanite:
1. å¡et 91,800 n3, vilket ger aa.3¡aveo
2. året 33 ,50O Í rr " 93 I
3 . året 34.000 t' rr rt 95 rl

Tot¿It 99.300 u

De¡sa värd,ea övereusstä-r',a helt ned å sidla¡ 6 L före1agel, Þllaca B,

a,ntagna siJfror. Folloä¡gden utgjorde viô senaste è,rsslCftet oa 600 p.

-8.
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Bvncr¡¡¡l¡åtcËtrder

-

För ett tillgoiìogöra grrrndvattuet h¿r i ealighet ned, förelaget anlagte

ett vattenvork. Detta begtår av en nlnôre resêrvoar oE oa 25 t, tilI rrilkea

vattaet ned'elEt sjäLvtryok rl'naer ul en rörbru¡a ev 3r' ståIrör. Ânord'ningarna

fra.:ngå. av rituing nt 5907 -1 1 E!læ-E, ooh h¿ tilIkoøit ueil håtnsya till. ctet

rartesl.skaltrXrok, r¡nd.er vilket gfundlvattnet står, Röfbrr¡¡rneu har netlförts tÍl-I
ttet vfit grr:að.vattenu¡tt,ersöbrtngerna, blla¡a C, konstaterad,e grtrslagret ¡lå ôa

5O n ôjup u¡rdle¡ rnar\rtan. För att förhindra att gnrs oob saüò trryokes ulp I
b¡rrnuen har ôe¡¡ra försatts updl en eLl av ¿etalltråtlgôuk. Rörbrrrnneus övrg

iínfle, som bbr iabyggts f ea nedstigaingsbrnna, h¿r förbu¡d.its ned, ett rör,
sor tnJrarler I reservoâre[- up¡rsantl.agsbassií.:rgen. ÎfI1 ]eclningen frå¡ rörbn¡u-

ne¡ bar aaslutits ea flottörstyrd. ventil, son öppnar oob stblrrger tíIÌo¡pet
f,rån brr¡¡nen L takt neô vattenytaas va¡ÍatÍon J. baseÈínge'1.'Ûppsa¡all.ngsbassän6-

en tjä,nstgör sou sugken¡r¡¡e för dtistributíonspumparna, vilkas arbete fegleras
ueilelst byd,¡oforer oob t4zlcströubtXrüare,

0emengaro¿ intresse:î a

f sanüê gnurdvattenström, eburu oa 800 n 1åingre ìrppströDt.r utteger Bohus-

¡!.jöIk,. ekoaonl-ek förening, Svarteborg, Dingle, grundvottea tfII en nil,ngôr sor¡

täoker behovet av vatten för nejeriilrLftea., Santiiligt ned. d.enna ansökeü kos¡e.'

a¡sökalr oa prövnl.ng av }agltgb,et€n av ueJerivattentä.}$ema att i¡li{rnrrls. þ6

bâria prövnlugsa,:reö!øl.ngrirrtua s¡rfta åivea til1 att söka eþôcla gruaôvatte¡st¡öm-

men mot ovatsa,ü tappal,ngr. vi'lken eou geln¡rd.är verkan ka¿ âstaôko¡us förorenin-
av vattentåikte¡ma¿.

Det ha,r vigat aÍg ùiII följô av gnrntlvatteaströtueas I dal.gå.nge¡ erte-'
siska vê:nkan, atl, om ett borrhåI a.¡ortlnas getroIl lera¡ tiII tle vattE¿förand.e

gruslagren allm¿st,berget, vattnet orhå,Iles raed. trgck I rö¡ret ooh eu tappnÍng

av täkten uppatår. 0m ea ventll el,Ier p¡opp sättes Bå rõret för aùt hL¡ctra

ta¡rpr'{-g gêaom röret, föreIígger risk för att valten trä.nger u¡rp utefter rörets
yttersid.a ttll nerþta¿ ooh bortleôes på detta sätt, Såsou exernpel ka¡ a.rrför4..

att, clå BohusrgöIk ¡yltgen Iät utföra en narkunclersöknÍng neilelEt geotelcriska

bop å fastÍgheten Lågul üorr 18fö" 
"r, 

planeratl nejeribyggna.d., vfô uppclragnln;

av bórret ea öppaiag uppstoil nel1a¿ ite vattenföra¿de lagren på oa 15 r¡ ôiup
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viô berget ooh marlqrt¡n. IIr ett av d,e sålutrda bl-ldtaôe b.åIen rl-r¡sr:ru stän-
d.igt ca 1/t lls grr¡nôtratte¡ ooh dleuna tappni:ng ka¡ ioke sto¡r¡ras.

lf.dllgare har geaou ovêra¡nhet ríô borrníngêr L tlalgå,ngens nitt, ilb
tryokleöjildn f,..förbåI1anôe tiII narþtaa är son störst, kratrar uppstâtt i
perken neô ty åtfUtJanèe avtappn'ilrgar av gnadlvattenetrörnmêa.

Efte¡gon sr¡ooessivt uttaget av grund.vattea kouer att öke vÍtl såvåit kom-

nìrnen6 sop lrejerietg vattentäkter ooh iletta i föreaing meil ova¡ beskriven

onöêlg ta¡lp:rlng kan lir¡eat.yra vattenbeskaffenh.etea, aase sÍg cle båda, eökanclen

nöôsa.ka.d.e att begä,ra att viçsa cþdd,sbeetä,pneLser utfärclas'

S!$ôrlsåtgêrôer,

På ritnlag ff 5907 -3 f !&gg-! hrar à d,ea visatle planea över Dingle-
dalgången J,nlagts ilet ungefä,rlÍ.gø n{våsystemet av rnarsrta.ra och på. tten upp-

ritad.e lilngtlsektionen i tlalgåugeus lä,regctsträct-'{nB geuon vattentäktene Ìii-
get av gnrnòvatüanytan I förhåIlarile tiII nar!¡rtaa. Sþdtlsonråtleùg 6räirser,
som vÍsas på plauen, ha iulagts på såôant eättr att d.et kan a.ntagas för grä.n-

ssflta i norr, öster ooh väete¡ att gnud,vatteaströ¡uens fria övre yta, utan^

för ciessa grä,aaer ioke kouE¡ ¿tt aå upp tfll- narlqftan e}ler D.d.o¿ foke gå

5- dagea. 0u clärför borrzingar företagae utanför grä,aseraa ka¡l ¡liek för o¡ö-

!i.g_ tappaÍng 1oke upþstå.
Dea söd¡a griinsea h¿ü t1}ìko""¡it r¡¡rd.e¡ antagandle av att eöd,er om dlounn,

ôär euôast 1a¿tb¡r¡ksbebyggelte förêkoa¡aer, ôeü uuvarand.e förhå}Ia¡atlet kor¡mer'

ott vara beståearle ävea I fra¡¡tiôeu. Gårdarnas åltler och d,ärigeaom bävd.rn¡¡¡o

förhållanrlan Ífråga, o¿ sköteeI, vattning av Ì<reatut ûn tordle utgöra en viss
garantL för att nya vattentålkter loke skola öppnas. Det ka¡ även aatagas att
grnaôvattenVt"y eöder om konn¡aens vattentåiJct genon tapp.ingrl:. 1 dlo¡',4 sjunkÍt
ooh tlåírJ.genom ainEk¿t det råôanile övertzSrcket i grund.vattenströanen.

õeuon skyddlaå,tgã,¡d.er tl-1I f ö¡hind,rande a? ovarsan tap¡rn{"g ka4 antagas,

att grrurclúattenströ¡¡¡en blbel,åIler sirr artesiska kara$är. Sln¡lle grrud.vatter--
gtrönueas övre nivå Benoa ovarsârn tappniag sjunka u¡d,er uarknivån, före1Ígger.
risk för att förorenÍugar 1 fo¡m av smuts- ooh göilselvatten, oljor ooì. be¡si$
¡i¡aner ner l- håI som qyskapate eller sedan ga,nnalt fl¡¡¿s på ett flertal
stäl3-ea bl..ê. ínviil d.en etarkt fö¡orenaôe båiokea, Färlev filv, ooh eugas med.

Í grunôvattenströme[, vs,rlgenom vatten]valiteten försäi,ü¡as ooh vattent?ikter-
aa i eäosta faIl göras obrukb¿ra. Ju flera hål- son upptagas gonon ciet sþd.-
tlande lerlagret desto större tltr givetvís rÍsken för förorenlng..
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Âv ll,lssa D frangår itet förelag tLIl eþtl,ilsföreEkrlfter son ôo båd.a söke,n-

clea öagka få utfärôat.TlùI bilagan hör rtte ritníng w 59O? -2 i skala 1:200')

çisar sþilileonråd.ets gritnser, faetfghetsgrälaer meô registerbetecLi/r{''gêr
gant förtacloeing över de sal<ägare, vilkae fastigbeter ligge uto¡för bygg-

natlsplanegräarson.

I4otståo¿dle Íatressen

I tLen aßn gå icke reila¡ skett kouer sa.ntllgo faetigbeter 1¿on byggusde-

¡rlaneonråilet för D:lrrgle eanhäLLe iuou en relativt s¡¿r fra¡tiiÌ att arhåIla
gnurd,vatten från kou¡u¡nEas vatteatäkt Í ga¡uba¡rtl nedl fraodlr.agniug tùv vatten-
oob avlo¡l¡rsle<bafngar. Ay èen¡ra anletLring b¿ tla olika fasùigbetaä6arla inom

sa!ûhðU.et Loke ned,tagits t förtookningen öçer'sakägare ¡¡å t{t¡l¡rg \t 5907-2.

Sågø cak-åigare h¿ :l första b¿uit eailest betraktato ägaraa tl],l. d.e iorclb¡rrks-
fastigbotet soa beröras'an bect¡i,unelserbå och vilka fl¡¡ss fõrteobaila ¡rê.

ritniagen. Såso!. frangår av i avskrlft blfogaôe cewítutsâvtaf (ËfagÊ

E, - Q ) t"t koøturea träffat överenskor,raôIse aeal santlíga borörd.a n¡rk -
åíggre uta¡rför byggaad.cplaaegrtlnaea, Àvtalen t^¡Eefatta rþIttÍghet för nark-
ägaraa att ioke utföra'borrainger, grèiv:rÍugar eller wfil,taga andlra å"fgåi,rôer,

son kurna aedföra att gruailvattengtrölunpa .fritäggea uta¡ att dlessförÍa¡,4,n

ha tagit kontakt aed representa¡ter för ko-'rnr¡ae¡ ooh av ôoo erhåIttt tÍ11-
stånal tlIl dlet planerade företaget,
AvÈalon f¡nef¿tt¿ även sþlrtighet för koør¡aen att ersÉtta factighot øagør

æ fðr ite koetr¿èer som kr¡¡¡¿ åca$kae tle¡ tLll följat av å,e åtgä.rcl.or son

pålco11ae av konut¡uen,.l{elia¿ ko¡arn¡¡en och Bobur-iöIk h¿r såi¡'ddlt a.vtaI

träffats ou fðrdleI¡f¡g av koetaaôEr me]la,¿ partetza sa'nt sþldlighet för
kcuur¡nen att u¡tlertálta föraniuçn ooh ofterbtira tloss upttfaütaiag vldl

dle ärende¿ Bolt på gn::ed av avtobn neô n¿¡klígÊltra tn¡¡ne uppstå'

Säson sa^kä6ere å anôra ha,ad þ ansetts varô ðe fasùfgh'etsägarer. vÍlkas
fast!.ghetar ¡rnüldfgt llgg" inou byggaadteBlaaagränge¡¡ ooh sþôilsonråd.ets
grÞi.ncer ooh ä¡nu ioke anslutiüs tfIl det komr¡nela vatten}ed.ulngsn¿itet.

Dessa fastigbeteägare anvä¡ila e$ra b¡x¡ru¿r för f,asttgþterb¿s çat.tenför-
sðrjning.. På rlüntng nr 59O? -? h¿r veilerbörande fastfgboter ued. grå{,nser

ooh regist erbetoclsringêr vÍsat's..

Å titaga B bar i förteckning red.ôvisats ovanngrncle fastlgbetsä.garo ned.

faotlgbet'abeteobaing .
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Atrtförvarare @l

gnburl för Svorteborgs konnun är elvíI1¿genjör N.E.Sandfn, Sandlíns Ingea-
jörebyrå À8, V.Eomngataa 13, Götoborg C, enlf-gt fuÌhaalct.

Såsoll Iåimplig elctfön¡a¡are f,öreglå,g korn¡r¡nalnåí¡¡ntleas ordförauil,o l- Svarte-
borgs kounwrr. Gustav Ellmersson, Utld.eval1a SþarbarkE fílÍalkontor i Diug).e,

Sôgorr sa,umanträ,<loslokal fö¡oslås llya Eotel1et, Dfngle,

I¿h'"t'Iiga tíclnJ.ngar för kungörelser öro Bohuslä,naÍngea, Kur5.roa ooh

Västerbygcien, vl-lka samtliga utg'ivas i ÏItlôevalla.

Yrkanôen

På grunit av vaè såIu¡rôa a¡förts beust¿iIIer korn¡¡ea om

rlIl ?stå¿d. att fråa vattentäkts:r 15Ét 1 uttaga en grundv¿ttennäng{ ¿v

höset lgi s3 /Wsf.,
ott sþôctebeEt¡l¡oneleor utfärdae í cnlíghet neô förslaget sant

ott blivanäe beelut nå verkstälIas utpn hincler èärav, att dlct 5.cke ä,gor

laga kraft.

Bflaeor:

-
1i11 d.e¡aa ansökan fogas aeclsnståsnd.e bÍlagor:
Stlasa À DeI av generalatabsblatlet 51 Fj¿i]-lbaoka SO

B11a4a B Utd.rag av Förs1ag til} vatten- ocb avloppsaulággning för Dingì,e

stationeeauhåi11.e

Bilasa C Redtogörelse för gruld.votteanrndlersölcríagar Í Dlngle stotÍonesa-häil--

Bflaga D Förslog ùiI1 skyd.ilsföreskrÍfter för vattentä.kter å fastigheterna
Tyft 17, Díngle öster 17 ooh DJ'ngIe öster 140..

BíIae¿ E-Q Âvskrifter av serqitutsavtal ¡lellan konmu¡ou och uorkögcre

utarrf ör byggnadl.splane oa¡åd.o t
Bllora .R Förteohring övor festighctsägare ued. fastighder inon lyggnacls-æ

pla,neonråôet, rilka Lcko il¡o a¡slutna t1,11 kounuro:rs vattEn¡ät,

3 oktober 1959

lI.¡.S:¡,n¿íí

Göteb

Enl.filllnakt
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Ti11
Väst orbygd.eae vattenôomst o1

Bobus¡rjö1.ìc, ekonorrisk förening, Svarteborg, Dingle, får hä¡qed

vörd.samt cnhå}Ia om

1.. prövníng av laglighoten .r,v sina vattentäkter å fasti6betortro
Ðing1e ö,'¡ter 140och ÐingJ.e östcr 17 inoon Dingle stationssa-hälIe
Gtlteborgs' odb' BobùE.:]àüi:r' á6¡E1j.}rt vatÈea}agefrts 2¿'kò! 53r $' odli:'dåir

uttaga en vatte¡¡nä¡gd. av sqrmanlagt högst ++O å/i-7¡gnt

2, utfä,rd.anile av föreskrifte¡ om sÌ¡rdti. av vattentåikte¡:aa ji¡nlflst
YL 2245.

Förutsilttningar

Fostigb.eton Ðingle öEter 17 Agns av Göteborgs ooh Bohus Ìäns Eue-

hâllniugssäI1skap, Ilcld.eval-Ia. Förb,r,ad.lingar pågå, on förvåi:ryand,e av

ett områ,tle, lnon vilket d.en ov mejeríet geilan flEra 10-to1 år till-
baka utr¡yttjadle vattentÈikten är belägcn. Köpe- och avstyckniagshonô-

IÍngar elIer servÍtutsavtol komo, så snart d'essa förelÍgga färèiga
att övo¡silnilas till d-onstolen.

Fastighoten Dínglo öster 140 ag"" av Frlíþz Joha¡sson, Dinglo. Ií11
sþdd för mejeriets rätt att utÈaga vaùten fråm fast'igheten har upp-

rätt¿te ett den g/ø l94O clagtooknat och dcn 19/6 1940 intec]cnot ser-
vitutsavüal.

f¿iíge och teknisk uùretlnlng

Teknisk beskrivnLng av rrej eriet s vattenförsörjningsanläggaJ:tg h.ar
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utförts av Sa.nd.L¡s Ingeajörsbyrä AB, Göteborgr IllW-$.
Röranôe saub"äIl-eta geogteÍÍeka lä,ge b.änvlsas till motsvar-

¿nôe a¿gökan fråa Svarteborgs koærrra. !ilagp-À-.

Vatte¿bebov

Såsorn fraogår av beskrivningenr 3Ílaga Ár koroar nejeriets
vattaalehov att uppgå titt 44o å/u"*,

@'
f earlre gnurttvattenströn ocb oa 800 n Iäugre nsrletröas há,r

Sva:*eborge komua ozJ,agþ ea vattentäkù för vatterförsörjnÍag av

Diag1e statious¡a¿ohåI1e. Sa,ntÍðigt mad den¡¿ angökan in1ä¡¡nee ansökar

on grövnÍng av Iagligþoten a,Í komunens vattontä,Irt, De båila prövnJ-ng'

aneölod.agar.aa s¡rfta till att söke eþd,d.a gnur<lvattenströnúon mot

ova,rse!! teppatng. VacI sålu:ndla i korou¡rens ansökan av¡förts gilller
ävea mejeriets ausökarr i prrukt 2 aagåenda skyd,d.sårtgärder ooh sþdès-.

bestä.roelser ( ko¡øu¿eas ausökan þifaga-D- ) sant motståeud,e iatresse¡

Åktfö¡va¡êtê @

qubuct för Bobus¡tjök, ekononisk förening, Svartebo¡gn Dingle"

är oivíI{agenjör ¡.$,Sancli-un Vo Ea.nngata:l 13, Göteborg Cr enligt
f ull¡a,lst,

Såsoa liûnpllg alrtf örva¡are föreslås ko@1¡Jc,a!¿iímnits¿s 6¡d-
föra¡tl,e i Sv¿¡teborgs komunn Gustav Etlmerssoa, Ud,d.evalla Sparbanks

f,lllalkontor f Ditgle'
Sågo¡r sao¡¡aatrilileglokal försgl'ås Nya EoteLlet, Diug1e'

Lä't¡liga tf¿Tni¿gE¡ för k¿49örel,sel ä¡o Bobuelãr?ìfñgen,

Eurl.re¿ ooh VästerbygÈ,en, vilke santliga uùgivas L Tlclêeva1la.

Irlceaôen

Få grundl. av vacl så.Iu¿d.a anförts hemstäI1er Bohus4jöIk, Diagle

sa tillstå¿ô
ott frå¡ vatte¡titktern¿ Di-ale öste¡ 17 ooh 140 uttaga en grwl¿vßt¿'-"

?
nängd. av 440 d/Wg ea,mt

oD É!- eþitdsbestiLmelser utfåird.as í enlighet neô förs1age.t

Slutlfgon henstäI1er BohusujöIk, DÍngler on att bltvando be-
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slut uå vorkstäI}¿e uton hiuiler d.ärov, att ilet ioke Èiger logo kra.ft.

Bilaeor

lLl1 cterura a¡eökan fogas aeôonstå,onclo bllagor;

BtL4EA_ê Begkrív¡liag av vatterrföreörjniugranltiggnLagen för DLngle

-

nejeri

Sontid,Ígt hänvLeae titl d.e tiII Svarteborg's ko¡rnr¿s oasökoa fogatle

ll.lagorae¡ .

Bilo¡e .å. De1 av genorelstobebl.od.et 51 FiäÌtbacka S0.

Dilaea D Före1ag til} Skydilsföreskrífùer för vEtte¡täktor å 'fp"-

tigheterna Fytt 17, Df,ngle öeter 17 oob 140.

Bilasa E-0.

-

Bílaea: R

ÀvElcriJtet av serv'itutsovtaL mellEn Svartoborgs konura

ooh ¡arkägaro utaaför byggnadsplaneområd'et,

Förteok¡ing övor fostighots?igare aecl fastÍgb'ctor iuon
ìygg!èdsllaneonråèet, vilka ioka ilro anslutna tíll
konmunens vat t enle dluingg¿ä,t .

Göteborg ilen 13 oktobEr 1959

lf .E.Sanill¡
Pat.tutt¡natt

I

LL






