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Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt Dnr 
KS2015/876-29 

Sammanfattning 

För att trygga vattenförsörjningen för de invånare i Kungälvs kommun som är anslutna till 
kommunens dricksvattenförsörjning pågår arbete med att inrätta och uppdatera 
vattenskyddsområden i kommunen. 
 
På Koön i Marstrand finns en kommunal vattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1991. Kungälvs kommun utför nu arbeten och 
översyn av sina tre vattentäkter inför framtiden då dricksvattenbehovet kommer öka till följd 
av befolkningstillväxt. Vattenskyddsområdet för Marstrands vattentäkt har därför genomgått 
en översyn, som resulterat i reviderade vattenskyddsföreskrifter. 
 
Bedömningen är att den geografiska utbredningen av befintligt vattenskyddsområdet inte 
behöver revideras. Däremot behöver skyddsföreskrifterna moderniseras och revideras. 
 
Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattenresursen som utgör Marstrands 
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och vidta åtgärder så att 
vattnet, nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som dricksvatten. Genom att ett 
område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter upprättas stärks skyddet för 
vattenförekomsten och dennas planmässiga betydelse stärks. Utöver detta förtydligas också 
vad som gäller utifrån Miljöbalkens bestämmelser. 

Bakgrund 

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns ytvattentäkt vid Marstrand 
(Koön) beslutades den 8 november 1991 (Dnr 2470-12819-91) av Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. Beslutet har författningsnummer 14 FS 1991:61 i Länsstyrelsen i Västra 
Götalands läns författningssamling. 
 
Länsstyrelsens beslut från 1991 har fattats med stöd av den äldre lagstiftningen Vattenlagen. I 
och med Miljöbalkens (sfs 1998:808) införande 1999 ska beslut om vattenskyddsområden, och 
skyddsföreskrifter till dessa fattas med stöd av Miljöbalkens 7 kap 21 och 22 §§. 
 
Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter har varit föremål för samråd med 
myndigheter och berörda. 
 
I vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2009-2015 
fanns bland annat en åtgärdspunkt som föreskrev att kommunerna behöver inrätta 
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vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för 
dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk 
status och god kvantitativ status. (Åtgärdspunkt 34.) 
 
Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har i december 2016 fattat beslut om nya 
åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Dessa 
dokument gäller för åren 2016-2021. Vattenförvaltningen går nu in i en ny fas, där ansvariga 
myndigheter och kommuner behöver se till att åtgärdstakten ökar. 
 
Jämfört med Åtgärdsprogram för 2009-2015 beskrivs nu kopplingen mellan administrativa 
åtgärder och fysiska åtgärder tydligare. Åtgärderna är mer utförligt beskrivna. 
 
Kommunerna, åtgärd 5: 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt  
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler 
än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn  
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid 
behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt 
skydd uppnås,  
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,  
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,  
e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 
vattenuttag.  
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Tidigt samråd med Länsstyrelsen genomfördes våren 2016. Ytterligare synpunkter från 
Länsstyrelsen har lämnats in under samrådet 2016. Inbjudan till samråd skickades i juni 2016 
ut via post till alla fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, samt till 
remissinstanserna. Information om samrådet anslogs på Kungälvs hemsida (juni-augusti) där 
även aktuella dokument kunde laddas ner. Samrådet annonserades i GP den 20 juni och i 
Kungälvs Posten den 28 juni. Vid två olika tillfällen var utställningen bemannad och 
kommunens representant fanns tillgänglig, för att svara på frågor, i Stadshuset. 

Under samrådsperioden inkom 6 olika yttranden. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
skriftligen bemötts i samrådsredogörelsen. De synpunkter som framställts inom ramen för 
samråd med berörda sakägare samt i myndighetssamråd, har medfört mindre revideringar i det 
tekniska underlaget och i skyddsföreskrifterna. Inga ändringar i vattenskyddsområdets 
utbredning har föreslagits.  
 
I det aktuella ärendet beträffande Marstrands vattentäkt föreslås inga förändringar i den 
geografiska utbredningen av vattenskyddsområdet. Därmed påverkas inte fler fastighetsägare 
av föreskrifterna än vad som är fallet med det befintliga vattenskyddsområdet från 1991. 

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 

Det strategiska mål som närmast berörs är ”Attraktivt boende”. Detta mål saknar tydliga 
resultatmål eller sektormål som uppfylls genom beslutet. 

Bedömning i relation till barnperspektivet 

Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna bedöms kunna bidra till att barns bästa sätts i 
främsta rummet genom att ett skydd av vattenresursen för framtida generationers möjlighet att 
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kunna erhålla ett drickbart vatten möjliggörs. Tillgång till vatten av tillräcklig mängd och 
dricksvattenkvalitet utgör en grund för en god hälsa för barn. 
 
Ärendet bedöms inte i övrigt ha någon påverkan i relation till barnperspektivet.  

Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet 

Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna bedöms inte ha någon påverkan utifrån 
jämställdhetsperspektivet. 

Teknisk bedömning/genomförandeplan 

Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
teknik, lokaler, resurser eller IT. 

Juridisk bedömning 

Länsstyrelsens beslut från 1991 har fattats med stöd av den äldre lagstiftningen Vattenlagen. I 
och med Miljöbalkens (sfs 1998:808) införande 1999 ska beslut om vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter till dessa fattas med stöd av Miljöbalkens 7 kap 21 och 22 §§. 

Ekonomisk bedömning 

Beslutet kommer inte att innebära några direkta kostnader. I och med att den geografiska 
utbredningen på vattenskyddsområdet inte ändras kommer det inte att behövas någon ny 
skyltning. 
 
Värdet på en vattentäkt beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och 
framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och 
kvalitet samt på tillgång till reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 
utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för att 
ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar. 
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Marstrands vattentäkt ett 
mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde räknas allmänna 
vattentäkter där reservalternativ saknas. 
 
Om vattentäkten inte har ett fullgott skydd riskerar kommunen att hamna i situationen att 
denna vattentäkt kommer att behöva ersättas med ett annat kostsamt alternativ. 
 
För Kungälvs kommun kommer vattenskyddsområdet och vattentäkten att skapa redundans i 
kommunens framtida totala vattenförsörjningssystem. Kommunen kommer inte att vara totalt 
beroende av en vattentäkt. 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt fastställs. 
 
 
 

 
Anders Holm Sten-Ove Dahllöf 
Verksamhetschef teknik Enhetschef VA-teknik 
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Expedieras till:   Maria Hubinette 

För kännedom till: Anders Holm, Sten-Ove Dahllöf 
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