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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

Marstrands vattenskyddsområde 

UPPDRAG 

Kungälv VSO 

UPPDRAGSLEDARE 

Emelie Persson 

DATUM 

2017-08-28 

UPPDRAGSNUMMER 

1311703000 

UPPRÄTTAD AV 

Emelie Persson 

REViDERAD 

 

 

Redogörelse för samråd om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Marstrands vattentäkt på Koön  

Bakgrund 

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.  

Kungälvs kommunfullmäktige avser fastställa vattenskyddsområde för Marstrands vattentäkt 

och har kallat samtliga fastighetsägare, verksamhetsutövare och myndigheter till samråd. 

Samråd med berörda 

Inbjudan till samråd fanns under hela samrådstiden på Kungälvs kommuns hemsida. En 

speciella inbjudan skickades via post till remissinstanserna. 

Inbjudan på hemsidan innehöll information om följande:  

• Namn och kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman på kommunen 

• Information om hur man fick tillgång till mer information 

• Angiven sista dag för att lämna skriftliga synpunkter  

• Länk till att ladda ner aktuella dokument  

Tidningsannons 

Samrådet annonserades i GP (15 juni) och Kungälvsposten (27 juni). Annonserna innehöll 

följande information:  

• Namn och kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman på kommunen  

• Information om hur man fick tillgång till mer information 

• Tid och plats för bemannad utställning 
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• Angiven sista dag för att lämna skriftliga synpunkter 

Utställning 

En utställning av förslaget fanns under hela samrådsperioden i Stadshuset.   

Inkomna synpunkter 

Synpunkter skulle vara Kungälvs kommun tillhanda senast 29 juli 2017.  

Under samrådsperioden inkom 5 olika yttranden, se bilaga 2. Inkomna synpunkter har 

sammanställts och skriftligen bemötts, se bilaga 1.  

• Bilaga 1: Inkomna yttranden samt VA-avdelningens bemötande 

Ställningstagande 

De synpunkter som framställts inom ramen för samråd med berörda sakägare samt i 

myndighetssamråd har medfört några mindre revideringar i det tekniska underlaget och i 

skyddsföreskrifterna: 

• Information om utbyggnad av Harestad uppdateras så att det inte står ”sker under 

2016”.  

• Släckvatten läggs till i punktlistan på sid 10.  

• Riskerna med dagvatten läggs in under 5.2.4 Bebyggelse 

• Ordlistan kompletteras med arbetsfordon. 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE: BILAGA 1 

Bemötande av yttranden  

UPPDRAG 

Kungälv VSO 

UPPDRAGSLEDARE 

Emelie Persson 

DATUM 

2017-08-28 

UPPDRAGSNUMMER 

1311703000 

UPPRÄTTAD AV 

Emelie Persson 

REVIDERAD 

 

Inkomna yttranden samt huvudmannens bemötanden på dessa 
yttranden 

 

Fortifikationsverket 

Yttrande 
Fortifikationsverket 

Fortifikationsverket har inget att erinra mot det föreslagna 
vattenskyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter. 

VA-huvudmannens 
bemötande 

--- 

 

Trafikverket 

 
Yttrande 
Trafikverket 

Trafikverket har inget att invända mot revideringen.  

VA-huvudmannens 
bemötande 

--- 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Yttrande 
Länsstyrelsen i 
Västra Götalands 
län 

Förslaget har reviderats enligt tidigare lämnade synpunkter och 
länsstyrelsen har därmed inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

VA-huvudmannens 
bemötande 

 

Skogsstyrelsen 

 
Yttrande 
Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har inget att erinra mot det föreslagna vattenskydds-
området och tillhörande skyddsföreskrifter.  

VA-huvudmannens 
bemötande 

--- 



  

 

 

2 (2) 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE: BILAGA 1 

2017-08-28 

KUNGÄLV VSO 

 

 

p
m

0
4
s
 2

0
1
0
-1

2
-1

5
 

 

Miljö och byggnadsnämnden Kungälvs kommun 

Yttrande Miljö och 
byggnadsnämnden 
Kungälvs kommun 

- Sid 4, 2.2 Texten har inte uppdaterats med verkligheten. Saknar 
bioreaktorn.  

- Sid 6, Står att Harestad utbyggnaden ”sker under 2016”. 
Imperfekt kanske. Bygget såg rätt klart ut nu.  

- Sid 10, 5.2.4-Punkt Släckvatten saknas (finns i text med ej i 
punkt listan). Jenny och jag tycker även att dagvattnet bör 
nämnas som en punkt här. Det finns ju med i föreskrifterna så 
det kan vara bra att ha med det i riskbedömningen. Dagvattnet 
saknas även på Lysegårdens VSO.  

- Arbetsfordon bör definieras i ordlistan längst bak. Vi diskuterade 
detta sist vi pratade om Lysegården tror jag.  

 

VA-huvudmannens 
bemötande 

- Det finns ingen anledning att beskriva behandlingen i detalj då 
detta skulle innebära både revideringsarbete av dokumentet 
löpande och kräva viss sekretess.  

- Texten om Hareslätt kommer uppdateras.  
- Släckvatten läggs till i listan över risker kopplat till bebyggelse. 

Information om dagvatten och dess risker i bebyggelse läggs in 
här.  

- Ordlistan kompletteras med detta.  

 







From: elizabeth.devlin@trafikverket.se <elizabeth.devlin@trafikverk
et.se>

Sent: den 10 juli 2017 15:42:09
To: Kungälvs kommun
Cc: diariecenter.region@trafikverket.se 
Subject: TRV 2017/59879 Trafikverkets synpunkter i ärendet om remiss gällande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Marstrands 

vattentäkt i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun                                                                                      Trafikverkets Dnr: TRV 2017/59879

kommun@kungalv.se

Till Trafikverket Diariet för avslut, kat B

Trafikverkets synpunkter i ärendet om remiss gällande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Marstrands vattentäkt i Kungälvs kommun

Ärende
Trafikverket har av Kungälvs kommun fått ovan rubricerade ärende för yttrande. 

Kommunen planerar att revidera skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden för att öka dricksvattensäkerhet. 

Synpunkter
Trafikverket har inget att invända mot revideringen.

Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

För mer information se gärna www.trafikverket.se/samhallsplanering

Med vänlig hälsning

Liz Devlin
Samhällsplanerare

elizabeth.devlin@trafikverket.se
Direkt: 010-124 27 39

Trafikverket Region Väst
Box 512
301 80 Halmstad
Besöksadress: Bredgatan
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se



Yttrande
2017-07-26

Diarienummer
513-20578-2017

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vattenmiljöenheten
           Roger Rudolfsson
           010-224 48 59

Kungälvs kommun
kommun@kungalv.se

Länsstyrelsens yttrande över reviderat förslag till vattenskydds-
område och skyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt i 
Kungälvs kommun

Ärendebeskrivning

Reviderat förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för 
Marstrands vattentäkt inkom för samråd 2017-06-13.

Samråd sker i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om områdeskydd 
enligt miljöbalken. Beslut om vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter, enligt 7 kap. 21 och 22§§ MB, kommer att fattas 
av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

Länsstyrelsens synpunkter

Förslaget har reviderats enligt tidigare lämnade synpunkter och 
länsstyrelsen har därmed inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har lämnats av vattenmiljöhandläggare Roger Rudolfsson.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar 
därför underskrift. 
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