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LAG- . OCH--· EKONOMIUTSKÖTTETS 

BETÄNKANDE nr 11/1990-91 med an

ledning av ltm Bert Häggbloms hem

ställningsmotion till landskapsstyrel

sen angående införandet av tillstånds

plikt för brunnsborrning i skärgården. 

Landstinget har den 3 december 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört vatteningenjören Bror Johans

son får i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att tillståndsplikt för brunnsborrning i skärgården t.ex. i form 

av byggnadslov införs för att med tanke på den begränsade rå.vattentillgången 

minimera risken för saltvatteninträngning i vattentäkterna. 

Lag- och ekonomiutskottet delar motionärens åsikt att åtgärder bör vidtas för att 

trygga tillgången till friskt vatten i skärgården. Utskottet ställer sig dock tveksam 

till att i detta skede såsom motionären föreslår införa tillståndsplikt t.ex. i form av 

krav på byggnadslov. eftersom tillständsgivande myndighet idag inte kan anses ha 

tillräckligt beslutsunderlag för prövande av sådana tillstånd i och med att en 

kartläggning av skärgårdens grundvattenmagasin saknas. Om tillståndsplikt genast 

skulle införas skulle det vara mycket svårt t.ex. för kommunernas byggnadsnämn

der att avgöra huruvida lov skulle beviljas eftersom besluten skulle grunda sig på 

grova uppskattningar eller rena gissningar. 

Enligt utskottets mening borde man därför i ett första skede gå in för en 

kartläggning av grundvattenmagasinens omfattning och placering. Utskottet har 

låtit sig informeras om att detta är fullt tekniskt möjligt. Först efter att 

kartläggningen är genomförd kan man ta ställning till vilka åtgärder som är mest 

lämpliga för skyddande av skärgårdens vattentilJgång. 

Utskottet önskar avslutningsvis framhålla att det redan idag är viktigt att allt 

slöseri med tjänligt dricksvatten undviks med tanke på att tillgången till grundvat

ten 1. är begränsad~· Utskottet/har htir särskilt bevattning~: och högförbrukande 

vattentoaletter i åtanke. 



Med hänvisning tilt det anförda fäv:tJ:tskottet vördsamt föreslå 
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att Landstinget med förkastande av 

hemställnings motion nr 27I1990-91 

bringar betänkandets motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 
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På lag- och .ekonomiutskottetsNägnan .. ,, .. 
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Anders Eriksson 

ordföre\nde 
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Susann~. erik;Sson 

sekreterare . 
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NäJSvarande. vid ärendets avgörande ,:pehandling: ordföranden• Anders Eriksson, 

viceordföranden Söderlund samt ledamöterna Hedman-Jaa~ola,: Harry; Eriksson och 

Holmberg. 


