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1 Inledning 

På uppdrag av Kungälvs kommun har Sweco upprättat tekniskt underlag med förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt. 

 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde 

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.  

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 upprättas1: 

• stärks skyddet för vattenförekomsten. 

• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 

• förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken. 

 Uppdragets omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer 

angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

För genomförande av uppdraget har följande moment utförts: 

• Teknisk beskrivning av vattentäkten.  

Sammanställning av befintligt material och information. 

• Hydrologisk beskrivning 

Beskrivning av hydrologi, sårbarhet och skyddsbehov.  

• Identifiering och kartläggning av potentiella riskkällor 

Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.  

• Översiktlig riskanalys av väsentliga riskkällor för vattentäkten 

                                                      
1 Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5. (Numera 
Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde) 
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• Översyn av utbredning på befintligt vattenskyddsområde 

Befintlig utbredning av vattenskyddsområde kontrolleras och revideras vid behov. 

Vattenskyddsområdet kompletteras med eventuella zoner enligt ny praxis.  

• Framtagande av förslag till skyddsföreskrifter 

 Underlagsmaterial 

Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material, delvis 

tillhandahållet av Kungälvs kommun  

Underlagsmaterialet har främst utgjorts av: 

A. Geologiska kartan, skala 1:50 000 (www.sgu.se – kartgenerator).  

B. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.  

C. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde 2010:5 

D. ÖP 2010, Översiktsplan för Kungälvs kommun. 

E. Kungälvs vattenförsörjningsplan 2016. Dnr: KS 2013/1902-21 

F. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns ytvattentäkt vid 

Marstrand (Koön) 1991. Dnr 2470-12819-91 

G. Egenkontroll med Driftinstruktioner Marstrands vattenverk, Kungälvs kommun, 2005.   

H. PM Flockningsprocess vid Marstrands vattenverk, MiljöKemigruppen, Pr.nr 

0409P25, 2007 

I. Vattenberedning vid Marstrands vattenverk, Kungälvs kommun, MiljöKemigruppen, 

Pr.nr 0409P25, 2006 

J. Växtplanktonundersökning av Pjäxedammen på Koön, Kungälv kommun 2012, 

Ver.1.0. Pr.nr 2409, Medins Biologi AB, 2012 

K. Växtplanktonundersökning av Pjäxedammen på Koön, Kungälv kommun 2013, 

Ver.1.0. Pr.nr 2622, Medins Biologi AB, 2013 

L. Idealbild Marstrand, Delöversiktsplan, Kungälvs kommun, 2008 

M. PM Geohydrologisk utredning för planerad exploatering i Hareslätt, Kungälv 

kommun, WSP Environmental 2013 Uppdragsnr: 1016585  

 

 Syfte och användning av denna tekniska beskrivning 

Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt 

underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna. 

Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination av 

http://www.sgu.se/


  

  

 
 
 

3 (29) 
 

RAPPORT 

2 01 7- 08 -28   

MARSTRANDS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

  p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\marstrand\mstrand_vso tu 170828.docx 

detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här, samt att 

detaljeringsgraden enligt de allmänna råden är avpassad för att avgränsa 

vattenskyddsområdet till, och inte inom, fastighetsskala. 

 Orienteringskarta 

Figur 1: Orienteringskarta med läge för dammar i Marstrands vattentäkt, samt befintligt vattenskyddsområde.  

 

2 Marstrands vattentäkt 

 Anläggningens utformning 

Marstrands vattenverk byggdes 1937 och utgörs av ett ytvattenverk som tar vatten från 

tre dammar på Koön; Käftedammarna, Pjäxedammen och Smörsundsdammen. 

Pjäxedammen är huvudmagasin och vatten från de två övriga dammarna pumpas dit 

innan det med självfall leds till vattenverket. Käftedammarna används idag endast som 

reserv. Volymen pumpat vatten som går till verket bestäms av nivån i lågreservoaren som 

i sin tur är beroende av nivån i vattentornen2. Vattenbehovet och därmed förbrukningen 

varierar markant under året och är som störst under sommarsäsongen. 

Dammarna ligger på ungefär +11,6 m.ö.h. och inmätt damm ligger på +11,75 m.  

                                                      
2 Kungälvs kommun, 2005 

Koön 
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Instön 

Käfte- 
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 Vattenbehandling 

Råvattnet behandlas med hjälp av kemisk fällning och sedimentering, följt av 

snabbfiltrering, pH- och alkalinitetsjustering och desinfektion3 innan det leds till 

lågreservoaren.  

 Försörjningsområde 

Marstrands vattentäkt producerar dricksvatten till ca 1550 hushåll på Marstrandsön och 

Koön. Området är starkt påverkat av sommarturismen och under sommarhalvåret är 

boendeantalet ca 25004 personer. Förbrukningen skiljer sig markant under året och 

sommarhalvårets behov förväntas öka ännu mer i framtiden 

Koöns vattennät är ihopkopplat med Kungälvs vattennät som kan komplettera med vatten 

vid behov.  

 Vattenförbrukning  

Marstrands vattenverk producerar 130 000 m3/år (4,1 l/s)5. Under sommarhalvåret uppgår 

maxuttaget till 1397 m3/dygn6 (16,2 l/s).  

 Reservvatten och nödvatten 

Sammankoppling finns till VA-nätet i Kungälv. Kungälvs kommun saknar idag reserv- och 

nödvatten till det kommunala nätet, men arbete med detta pågår. Marstrand skulle kunna 

bidra till nödvattenförsörjning av fastlandet via planerad reservoar i Lycke.     

 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bl.a. 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. 

Kungälvs vattenförsörjningsplan7 beskriver dagens försörjningssystem och tittar på 

framtida möjligheter för vattenförsörjningen inom kommunen. Planen identifierar värdet av 

de befintliga täkterna och dess betydelse både idag och i framtiden.  

                                                      
3 Kungälvs kommun, 2005 
4 Kungälvs kommun, 2005 
5 Kungälvs kommun, 2005 
6 Kungälvs kommun, 2005 
7 Kungälvs kommun, 2016 
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 Ägandeförhållanden 

Dammarna ligger på fastigheten Marstrand 6:7 som ägs av Kungälvs kommun.  

 Vattendom 

Vattendomen finns sedan 1992, Dom VA 42/92:5, på ett uttag av 300 000 m3/år (9,5 l/s). 

Villkoren är satta med nivåer i dammarna.  

 

3 Hydrologisk beskrivning 

 Områdesbeskrivning 

Vattentäkten ligger på Koön i Kungälvs skärgård. Området består till stor del av 

klipplandskap med skogsområden inåt ön. Mellan Smörsundsdammen och 

Käftedammarna finns ett mindre antal bostadshus med trädgårdar och en fotbollsplan.   

 Markanvändning 

Området är identifierat som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Kungälvs kommun har 

anlagt vandringsleder i området för att underlätta tillgängligheten. I området finns ett antal 

bostadshus och en fotbollsplan.  

 Hydrologisk beskrivning 

Det totala nederbördsområdet för vattentäkten är ca 0,9 km2, där 0,15 km2 går till 

Pjäxedammen och 0,43 km2 respektive 0,31 km2 till Käftedammarna och Smörsunds-

dammen8. Alla tre dammar är konstgjorda, skapade genom uppdämning av befintliga 

vattenområden (Käftedammarna och Pjäxedammen) eller av en dalgång 

(Smörsundsdammen). Nettonederbörden i området uppgår till ca 300 mm/år. 

 Vattenkvalitet 

Vattenverket kontrollerar råvattenkvaliteten enligt ett egenkontrollprogram.   

Råvattnet är mjukt, lågalkalint, och har oftast låg turbiditet, men uppvisar ibland höga 

färgtal. Problem har tidigare funnits med flockningsprocessen till följd av vattnets 

egenskaper, och detta utreddes av Miljökemigruppen 2007. Problemen har tidvis lett till 

höga färgtal och för höga halter aluminium i utgående dricksvatten9.   

  

                                                      
8 Kungälvs kommun, 2005 
9 MiljöKemigruppen, 2007 



  

 
 

 

 

6 (29) 
 
RAPPORT 

2 01 7- 08 -28   

MARSTRANDS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

  p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\marstrand\mstrand_vso tu 170828.docx 

4 Planbestämmelser och markanvändning 

Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och 

vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett 

samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra 

vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Skyddet av vattentäkten kan komma i konflikt 

med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt. Denna konflikt kan 

uppkomma genom att restriktioner läggs på verksamheterna. 

 Aktuella planbestämmelser 

4.1.1 Översiktsplan Kungälvs kommun 

Kungälvs kommuns gällande översiktsplan, utgörs av Översiktsplan 2010, tillsammans 

med konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt mark- och vattenanvändningskarta, 

och antogs av kommunfullmäktige 2012-01-19. 

Översiktsplanen återspeglar bl.a. kommunens visioner för framtida VA-arbete, och 

nämner att en tydlig och långsiktig plan för detta arbete behövs för Kungälvs kommun. I 

ÖP:n lyfts också att det behöver genomföras en uppföljning av vatten- och 

avloppslösningar10.  

Inför arbetet med ÖP 2010 togs ett planeringsdokument beträffande 

bebyggelseutveckling och möjligheten till förtätning, specificerat för Marstrand fram. Detta 

dokument antogs av kommunfullmäktige 200811. Dokumentet kallades Idealbild 

Marstrand.  

4.1.2 Detaljplaner 

Området närmast och omkring dammarna är inte detaljplanelagt. För området söder om 

Pjäxedammen vid avloppsreningsverket finns en detaljplan för verket och delvis 

hamnverksamhet, daterad 1982. Detaljplanen tar upp närheten till dricksvattentäkt.  

En detaljplan för del av Marstrand 6:7, Hareslätt togs fram 201312 och utbyggandet av ett 

nytt bostadsområde har skett enligt denna.  Hareslätts lokalisering i förhållande till 

vattentäkten, samt kommande områden för detaljplanering visas i Figur 2.  

                                                      
10 ÖP, 2010 
11 Idealbild Marstrand, Delöversiktsplan för Marstrandsområdet 2008 
12 WSP Environmental 2013 
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Figur 2. Hareslätt markerat med ring.  Bild ur ”Miljökonsekvensbeskrivning av Idealbild Marstrand”.  

4.1.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser  

Inom Kungälvs kommun gäller lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljö som antogs 2015-03-21. Föreskrifterna behandlar enskilda avloppsanläggningar, 

djurhållning, gödselspridning, värmepumpar mm.13 

4.1.4 Naturvärden 

Hela området omfattas av Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Miljöbalkens 3 kapitel 

6 §).  

 

 

 

                                                      
13 Kungälvs kommun, 2015 
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5 Inventering av riskkällor i anslutning till Marstrands vattentäkt  

 Genomförande 

En översiktlig riskinventering genomfördes inom tillrinningsområdet för Marstrands 

vattentäkt i april 2015 av Sweco. En diskussion gällande risker i anslutning till 

vattentäkten har även genomförts med kommunen.  

Riskkällor inom tillrinningsområdet för Marstrands vattentäkt är både platsspecifika 

riskobjekt och risker förknippade med en viss typ av markanvändning.  

 Riskkällor 

Riskobjekt är platsbundna verksamheter och företeelser som kan påverka yt- och 

grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller 

företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor: 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Bebyggelse 

o Fåglar 

o Kopparsulfat 

o PFOS/PFAS o.dyl. 

o Övriga riskkällor 

De olika riskobjekten beskrivs och sammanställs nedan.  

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar 

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare 

spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. 

häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördtillfällen kan 

medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga 

regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar. 

o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i vattendrag 
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Någon direkt påverkan på dammarna från havet bör inte vara aktuell då dammarna ligger 

högt i förhållande till havet (+11 m).  

5.2.2 Sabotage, kris och krig 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bl.a. åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt skydd. 

Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna rapport. En 

särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta kommer att 

inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

5.2.3 Vägar och transporter 

Inom området finns idag en väg genom området samt ett mindre antal i utkanterna av 

tillrinningsområdet. Vägen leder fram till Smörsundsdammen och används av boende för 

transporter till och från fastigheter. Vägen är en grusväg. Övriga vägar i utkanten av 

området samt nybyggt område är asfalterade.   

Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är: 

o Olyckor 

o Vägdagvatten 

o Vägsalt 

Olyckor 

Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs 

av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst 

olyckor med farligt godstransporter som kan utgöra en risk för förorening, men även 

olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar kan innehålla en stor 

volym diesel som kan läcka ut i händelse av en olycka.  

Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta höga 

halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten 

och PAH (polycykliska kolväten). Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck 

och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som 

sprids vidare via ytavrinning. 

Vägsalt 

Klorid från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt. Vanligtvis sprids 

något kg salt/m2 och år på vägar. Klorid rör sig lätt i marken med grundvattenflöde och 

ytvattenflöde.  
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5.2.4 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för 

grundvattenförorening. Risker är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All hantering av för grund- och ytvatten skadliga ämnen som kan komma i 

kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora 

utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota 

vattentäkten. Samlad bebyggelse finns norr om vattentäkten.  

De risker som kan förknippas med bebyggelse är: 

o Oljecisterner 

o Hemkemikalier 

o Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

o Avloppsanläggningar 

o Energianläggningar 

o Upplag av avfall 

o Anläggningsarbeten 

o Släckvatten 

o Dagvatten 

Oljecisterner 

I samband med uppvärmning av bostäder hanteras stora mängder olja. Ett väsentligt 

riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning. Det är oklart om bostadshus 

inom föreslaget vattenskyddsområdet har oljecisterner för uppvärmning.  

Hemkemikalier 

Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart 

då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av 

bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en 

del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken.  

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt 

fordonstvätt med eller utan avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och 

uppställning av fordon kan innebära risk för läckage av bl. a. olja. Fordonstvätt på gatan 

medför att utsläpp av tungmetaller, olja och rengöringskemikalier m.m. tillförs dagvattnet. 

Avloppsanläggningar 

Samtliga fastigheter inom föreslaget vattenskyddsområde ska enligt uppgift vara anslutna 

till allmänt VA.  
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Avloppsledningar kan utgöra en risk för grundvattenförorening genom bräddning, 

eventuellt ledningsbrott eller läckage, vilket kan medföra spridning av mikrobiella 

föroreningar samt näringsämnen (kväve och fosfor). 

Energianläggningar 

Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med 

anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst utförande av borrhålet samt 

borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg 

skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av 

köldbärarvätska bedöms vara små. 

Upplag av avfall 

Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är 

allmänt förekommande inom bebyggda områden. 

Anläggningsarbeten 

Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning mm. Risker förknippade 

med anläggningsarbeten är främst spill och läckage av oljeprodukter men även förändring 

av transportvägar för grundvatten och ytvatten. Arbeten av denna typ kan även orsaka 

grumling av vatten.  

Släckvatten 

Släckvatten är det vatten som rinner av vid släckningsarbeten vid förekomst av brand. 

Vattnet kan innehålla föroreningar beroende på vad som har brunnit. Riskerna med 

släckvatten hanteras genom beredskapsplanering i samarbete med Räddningstjänsten.  

Dagvatten 

Dagvatten är det regnvatten som avrinner från olika sorters ytor. Dagvatten kan innebära 

en risk för förorening av recipienter då det spolar med sig föroreningar och partiklar vid 

avrinning.   

5.2.5 Övrigt 

Fåglar 

Förekomsten av sjöfågel på och vid dammarna leder till en inte obetydlig risk för 

förorening av vattentäkten till följd av bakterier i fåglarnas avföring.  

Kopparsulfat  

Kopparsulfat har tidigare använts för att bekämpa algförekomst/algblomning i 

Pjäxedammen och Smörsundsdammen. Detta enligt en dåvarande rekommendation från 

Livsmedelsverket. Kopparsulfatet är idag bundet i bottensedimentet och anses inte 

utgöra någon fara för människors hälsa. Dock kvarstår en liten risk för spridning av 

kopparsulfat. 

 



  

 
 

 

 

12 (29) 
 
RAPPORT 

2 01 7- 08 -28   

MARSTRANDS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

  p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\marstrand\mstrand_vso tu 170828.docx 

PFOS/PFAS o.dyl. 

Försvarsmakten har varit verksam i området kring dammarna och i bergrummen under, 

varför risken för förekomst av PFAS-ämnen finns. PFAS har förekommit i ämnen som 

använts av försvaret och Räddningstjänsten till släckningsmedel. Flera problemområden 

har identifierats de senaste åren, främst vid brandövningsplatser.  

Om och var ämnen med PFAS har använts i närheten av vattentäkten är oklart, men 

inget har hittats i analyser (2016).  

Fotbollsplan 

Fotbollsplaner är förknippade med risken för spridning av bekämpningsmedel och gödsel. 

Dessa kan ta sig till ytvatten genom avrinning och även till grundvattnet genom infiltration.   

 

6 Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Marstrands vattentäkt 

 Skyddsbehov 

Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddsbehovet. 

Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet. 

Marstrands vattentäkt har ett högt skyddsbehov som kommunal vattentäkt för Kungälv 

kommun. Dessutom saknas fullständig reservvattenförsörjning. 

 Riskbedömning 

Riskbedömningen är en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att en 

föroreningskälla kan komma att påverka vattentäkten negativt samt bedömningen av 

konsekvensen för vattentäkten vid en oönskad händelse. 

Sannolikhetsbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker 

sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa.  

o Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde  

o Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde 

o Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten 

 

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans 

bestämmer den negativa konsekvensen för vattentäkten av en eventuell oönskad 

händelse.   

 

o Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet för 

påverkan  

o Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning, fastläggning 

och spädning fram till vattenuttaget  
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o Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning  

o Emissionens farlighet 

o Belastning, mängd, volym av emissionen 

o Utbredning av riskförekomst  

6.2.1 Marstrands vattentäkt 

De största riskerna med avseende på Marstrands grundvattentäkt bedöms vara:  

• Fåglar i anslutning till dammarna 

• Kopparsulfat i sedimenten 

• Anläggningsarbeten vid nybyggnation 

• Användning av bekämpningsmedel på fotbollsplanen 

• Användning av bekämpningsmedel i hushåll 

 

7 Åtgärder för riskminskning 

Åtgärder och riskhantering syftar till att minska påverkan från befintliga riskkällor, men bör 

även vara framåtsyftande för att hantera eller minimera framtida potentiella risker för 

vattentäkten. 

Olika typer av riskreducerande åtgärder bidrar på olika sätt till ett ökat vattenskydd. Vilka 

åtgärder som är lämpliga varierar för olika risker och beror på syftet och förutsättningar i 

det aktuella vattenskyddsområdet samt på riskens allvarlighetsgrad och hot. I 

riskinventeringen redovisas potentiella föroreningskällor. En bedömning av dessa har 

gjorts och redovisas i föregående kapitel. För var och en av de riskällor som ingår i 

riskinventeringen ovan har förslag till åtgärd tagits fram.  
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Riskkälla Typ av riskreducerande åtgärd 

Vägar och transporter  

Olyckor Beredskapsplan, Skyltning, Kontroll av 

vägstandard (fysisk åtgärd)  

Vägdagvatten Skyddsföreskrift, Detaljerad riskanalys, Riktlinjer för 

planering, Dagvattendammar (fysisk åtgärd)  

Vägsalt Skyddsföreskrift, Information 

Bebyggelse  

Oljecisterner Skyddsföreskrift, Information. Prioritering av tillsyn.   

Hemkemikalier - Användning av 

bekämpningsmedel i hushåll 

Skyddsföreskrift, Information.  

Parkering och uppställning av 

fordon samt fordonstvätt 

Skyddsföreskrift, Information.   

Avloppsanläggningar Skyddsföreskrift. Prioritering av tillsyn.  

Energianläggningar Skyddsföreskrift. Prioritering av tillsyn. 

Upplag av avfall Skyddsföreskrift. Prioritering av tillsyn. 

Anläggningsarbeten - 

Anläggningsarbeten vid 

nybyggnation 

Skyddsföreskrift. Beredskapsplan. Prioritering av 

tillsyn. 

Övriga  

Fåglar i anslutning till dammarna Fysiska åtgärder, typ skyddsjakt, ”fågelskrämmor”, 

Inventering beträffande förekomst av fåglar i 

området, 

Kopparsulfat i sedimenten Kontroll och provtagning 

PFOS/PFAS  Kontroll och provtagning 

Användning av 

bekämpningsmedel på 

fotbollsplanen 

Skyddsföreskrift. Prioritering av tillsyn. 
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De åtgärdstyper som kan bidra till riskminskning, och därmed ett ökat vattenskydd, utgörs 

främst av följande; 

• Vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter  

• Beredskap att agera i nödsituation  

• Detaljerad riskanalys 

• Riktlinjer för planering 

• Tillsyn 

• Fysisk åtgärd 

• Information 

En kort beskrivning av den generella nyttan med respektive åtgärd redovisas i följande 

avsnitt. I fortsatt arbete rekommenderas Kungälvs kommun att fördjupa arbetet med de 

åtgärder som ligger utanför det administrativa arbetet med vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter.  

 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är en administrativ åtgärd där ett geografiskt 

område avgränsas för att skapa ett skydd för en vattentäkt. Inom det geografiska området 

som utgör vattenskyddsområde fastställs bestämmelser, s.k. skyddsföreskrifter, som 

anger vad man inte får lov att göra inom området utan tillstånd eller anmälan. Även 

förbud kan förekomma. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas med stöd 

av Miljöbalken 7 kap. §§ 21-22. Vägledning för utformning av vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter ges i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 samt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde 2003:16 (med senare 

uppdateringar i den mån det tillkommer sådana).  

 Beredskap att agera i nödsituation 

En viktig åtgärd för att minska konsekvensen av en oönskad händelse eller nödsituation 

är att ha en fungerande beredskap att agera för att förhindra eller motverka negativ 

påverkan på vattentäkten. En metod som kan användas i syfte att säkerställa att rätt 

beredskap finns tillgänglig är att upprätta en beredskapsplan. Även övningsmoment som 

”simulerar” en nödsituation bedöms vara en verksam åtgärd för att upprätthålla 

beredskap. 

Beredskapsplaner tas fram av respektive verksamhetsutövare. En beredskapsplan för 

vattentäkten kommer också tas fram av VA-huvudmannen.   

Konkret och aktuell information i en beredskapsplan, ökar tryggheten och underlättar 

arbetet för de som behöver kunna agera snabbt. Förutom räddningstjänsten kan även 

olika verksamhetsutövare med fördel ha beredskap att hantera en eventuell olycka i sin 

verksamhet. Räddningsinsatser som kan påbörjas snabbt och bedrivas effektivt medför 

att konsekvenserna av olyckan kan minimeras. 
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En beredskapsplan ska bara innehålla information och instruktioner som verkligen 

behövs i en nödsituation. Instruktioner ska vara tydliga och lätta att följa. 

Beredskapsplanen bör lämpligen innehålla följande information14: 

• Ansvarsfördelning 

• Larmplan 

• Sårbarhetskarta 

• Åtgärdsplan för respektive skyddszon 

• Hantering av farligt avfall 

• Dokumentation 

För sådana typer av verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att 

skadliga ämnen kan nå vattentäkten och medföra en oacceptabel, i första hand akut, 

påverkan på vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en aktuell 

beredskapsplan finns. Vilka dessa akuta verksamheter är, bör analyseras av 

miljökontoret. Krav på beredskapsplaner fattas av tillsynsmyndighet i separata beslut. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att detta är lika viktiga beslut som själva 

skyddsföreskrifterna15. 

 Detaljerad riskanalys 

En detaljerad riskanalys syftar till att ansvarig för enskilda verksamheter identifierar faror 

och analyserar risker och därmed klargör graden av risk för oacceptabel, i första hand 

akut, påverkan på vattentäkten. 

Detaljerade riskanalyser tas fram av respektive verksamhetsutövare. 

Genom detaljerade riskanalyser identifieras åtgärder som kan vara lämpliga och effektiva, 

vid sidan av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Väl genomförda analyser kan 

både se till att investeringar görs i de mest lämpliga åtgärderna och att åtgärder som inte 

har någon effekt undviks eller avvecklas om de redan vidtagits.  

En detaljerad riskanalys kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som 

avses. Såväl val av analysmetod som omfattning av analysen bör styras utifrån den 

riskfyllda verksamhetens art och syftet med analysen. Vilka dessa verksamheter är bör 

analyseras av miljökontoret. Krav på detaljerad riskanalys fattas av tillsynsmyndighet i 

separata beslut.  

För verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att skadliga ämnen 

kan nå någon av de berörda dammarna och medföra en oacceptabel, i första hand akut, 

påverkan på vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en detaljerad 

riskanalys genomförs som grund för val av lämpliga kompletterande åtgärder.  

                                                      
14 Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods – handledning. 
Vägverket, Publikation 2007:127 
15 Roger Rudolfsson, Vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland, 2012-03-06. 
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 Riktlinjer för planering 

Ett vattenskyddsområde är en planeringsförutsättning, eftersom denna områdeskategori 

tillhör samma skyddade områden som exempelvis nationalpark och naturreservat16. 

Utöver de restriktioner som finns inom vattenskyddsområdet bör själva förekomsten av 

vattenskyddsområdet, liksom förekomst av andra skyddade områden, påverka hur 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Större försiktighet och större hänsyn till 

vattenskyddsbehov bör gälla inom vattenskyddsområdet än utanför, givet att övriga 

förutsättningar är lika.  

Genom att den fysiska planeringen enligt miljöbalken ska värna om mest lämplig mark- 

och vattenanvändning samt undvika olämplig sådan, om verksamheter inte kan 

samsas17, bidrar det både direkt och indirekt till ökat vattenskydd. Indirekt kan den fysiska 

planeringen få stor betydelse för vattenskyddet genom att hänsyn tas till känsliga 

områden, till exempel skredkänslig mark. Annan hänsyn som bör tas i den fysiska 

planeringen är hur extremväder och klimatförändringar, till exempel översvämning 

påverkar risk för förorening av vattentäkten.   

 Tillsyn 

Tillsyn av ett vattenskyddsområde syftar till att kontrollera efterlevnaden av de regler som 

finns i föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Tillsynen och tillhörande förelägganden 

eller anmälan om lagöverträdelse är grundläggande förutsättningar för att syftet med ett 

vattenskyddsområde ska säkerställas. Genom att också följa väl utformade 

kontrollprogram (egenkontroll) kan verksamhetsutövare säkerställa att föreskrifterna 

efterlevs.  

En annan sorts tillsyn, som inte föranleds av de specifika vattenskyddsföreskrifterna är 

tillsyn av sådana verksamheter som styrs av annan lagstiftning.. Prioritering av en mer 

aktiv tillsyn inom vattenskyddsområde bidrar sannolikt till ökat vattenskydd. Även här är 

kontrollprogram ett viktigt verktyg för att bidra till förbättrad tillsyn inom 

vattenskyddsområdet.  

Vid tillståndsprövning av en verksamhet enligt andra lagrum än vattenskydds-

föreskrifterna bör prövningen beakta att verksamheten ligger inom ett 

vattenskyddsområde.   

För de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9, 11 - 14 

kap. miljöbalken, och som riskerar att ge olägenhet på omgivningen genom exempelvis 

förorening eller utsläpp, ska verksamhetsutövaren utföra egenkontroll18. Detta gäller 

oavsett vilka restriktioner som följer av vattenskyddsföreskrifterna.  

                                                      
16 Miljöbalken 7 kap omfattar nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, 
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, 
miljöskyddsområde, vattenskyddsområde och marinvetenskapligt forskningsområde.  
17 S.k. markpolitisk avvägning med prioritering av vissa intressen. 
18 Enligt miljöbalken 1998:808, 26 kap. §19, NFS 2001:2 samt SFS 1998:901 m.fl. 
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Verksamhetsutövaren ska exempelvis fortlöpande och systematiskt undersöka och 

bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt19. Resultatet av 

undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Om det i verksamheten inträffar en 

driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa 

eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten20. 

Verksamhetsutövaren är också skyldig att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att 

utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga olägenheter 

för människors hälsa och miljön21. 

 Fysisk åtgärd 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är en administrativ åtgärd som syftar till att 

uppnå ökat vattenskydd. Genom att också fysiskt åtgärda sådana objekt som kan utgöra 

en risk för påverkan på vattentäkten minskar risken ytterligare. Fysiska åtgärder är ofta 

inte lämpliga att reglera genom vattenskyddsföreskrifter vilka anger vad som inte är tillåtet 

att göra, inte vad eller hur man ska göra. Exempel på fysiska åtgärder som kan medföra 

riskminskning inom ett vattenskyddsområde kan vara fördröjningsmagasin för dagvatten, 

installation av oljeavskiljare, förnyelse av avloppsledningsnätet, uppsamlingsbassänger 

för släckvatten, sekundärt fysiskt skydd som barriär vid ett eventuellt läckage av för 

förorenande ämnen eller att undvika körskador vid skogsbruk.  

 Information 

7.7.1 Information inför och i samband med fastställande  

Under processen som föranleder fastställande av ett vattenskyddsområde sker 

kommunikation om vattentäktens skyddsvärde till alla som bor och verkar inom området. 

Denna varseblivning bedöms vara betydelsefull för ett ökat vattenskydd. I formell mening 

är detta information och inte samråd, eftersom samråd endast sker mellan myndigheter 

och inte mellan myndighet och verksamhetsutövare/innehavare av särskild rätt.22 Innan 

kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare 

och innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom 

viss tid yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om 

det beslut som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.  

7.7.2 Information som en hjälp på vägen 

När vattenskyddsområdet är fastställt startar nästa etapp av informationsarbetet. Här är 

det vattentäktens huvudman, VA-verksamheten på Kungälvs kommun, som har ansvar 

och utför. Det är av stor vikt att informationen om vattenskyddsområdet är tydlig, 

lättillgänglig och anpassad efter vem mottagaren är. Lämpligt är att separat 

                                                      
19 Enligt SFS 1998:901, §1 
20 Enligt SFS 1998:901, §6 
21 Enligt SFS 1998:901, §5 
22 SFS 1998:1252 
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informationsmaterial tas fram som vänder sig till olika typer av verksamhetsutövare 

respektive boende i vattenskyddsområdet. Tydlig och väl anpassad information till de 

som berörs, internt i kommunerna och till andra myndigheter är en viktig pusselbit i 

strävan att medvetandegöra vikten av att skydda den berörda täkten.  

En viktig del av informationen utgörs av tydliga riktlinjer och anvisningar om hur 

handläggning av kommunens egna ärenden ska ta hänsyn till vattenskyddsområdet. 

Detta kan med fördel konkretiseras i ”Handläggningsriktlinjer” eller liknande.  

Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområde poängterar att väl anpassad 

information är ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att förhindra några oönskade aktiviteter 

och olyckstillbud inom ett vattenskyddsområde. Ett tillfälle att ge allmänheten och de som 

har verksamheter inom vattenskyddsområdet anpassad information om vattenskyddet 

kan vara att bifoga informationen i samband med utskick av exempelvis VA-fakturor. 

Informationen kan också ske inom ramen för andra kommunala saknämnders och 

huvudmännens ansvarsområde23.  

7.7.3 Uppskyltning av vattenskyddsområdet 

Uppskyltning av vattenskyddsområden är en viktig del av informationen. Krav på skyltning 

anges i vattenskyddsföreskrifterna och en separat s.k. skyltplan som anger var skyltar 

ska sitta och vilken typ av skyltar det ska vara på de olika platserna, arbetas fram av 

vattentäktens huvudman. Syftet med skyltningen är främst följande; 

• Informera bilister och transportörer på det allmänna vägnätet om 

vattenskyddsområdets existens.  

• Informera om vattenskyddsområdets existens på platser där sådan verksamhet 

bedrivs som kan orsaka spill eller annan fara för vattentäkten vid t.ex. en olycka. 

• Öka möjligheterna att rätt åtgärder vidtas vid sanering efter olycka.  

 

8 Utformning av vattenskyddsområde 

Utifrån vattentäktens hydrologiska- och topografiska förhållanden samt resultatet av 

riskbedömningen föreslås en utbredning av vattenskyddsområde enligt Figur 3. 

 Krav och allmän metodik  

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av vattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

                                                      
23 Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5.  
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Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Varje vattenskyddsområde som inte omfattar hela 

tillrinningsområdet är alltid associerat med en viss risk att en förorening precis utanför 

gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, kommer påverka vattentäkten.  

 Skyddszoner 

En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna 

blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på 

verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till råvattenintaget. 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet bör 

resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer: 

o Vattentäktszon 

o Primär skyddszon 

o Sekundär skyddszon  

o Tertiär skyddszon 

8.2.1 Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen 

ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. En 

vattentäktszon bör enligt Naturvårdsverket avgränsas kring uttagsområdet 

(råvattenintaget) i vattendraget eller sjön. Området bör skyddas mot obehöriga genom 

inhägnad och/eller markeras med hjälp av bojar/länsor. Annan verksamhet än vattentäkt 

bör inte förekomma inom detta område.  

8.2.2 Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum så att en olyckshändelse 

hinner upptäckas och åtgärdas. I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för 

primär skyddszon skall motsvara en rinntid i sjöar och vattendrag vid högvattenflöde med 

en återkomsttid om minst 10 år som är upp till 12 timmar fram till nedström beläget 

råvattenintag.  

En strandzon som bör vara minst 50 meter bred på vardera sida om ett ytvatten bör 

omfatta alla tillflöden i form av sjöar, åar, bäckar och större diken och täckdiken från vilka 

rinntiden till vattentäkten är beräknad till mindre än 12 timmar.  

8.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att skydda ytvatten från föroreningsspridning 

via avrinning på mark och/eller i/till grundvattnet för senare transport till dammarna. Den 

sekundära skyddszonen bör avgränsas så att rinntiden i sjöar och vattendrag, inklusive 

småskalig dränering, vid högvattenflöde (med en återkomsttid om minst 10 år) är upp till 

12 timmar till den primära skyddszonen och således upp till 24 timmar till råvattenintaget.  
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Den sekundära skyddszonen bör omfatta en strandzon om 50 m kring ytvatten där 

rinntiden till den primära skyddszonen är mindre än 12 timmar. Vid stränder där primär 

och sekundär zon sammanfaller, blir den totala strandzonen minst 50+50 m, dvs 100 m 

på vardera sida om vattendraget.  

Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den sekundära skyddszonen 

även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12-24 

timmars rinntid till råvattenintaget.  

8.2.4 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszonen är att även mark och vattenutnyttjande som negativt 

kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av 

vattenskyddsområdet. En tertiär skyddszon ska inrättas med syfte att omfatta resterande 

delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Detta kan vara 

detsamma som vattentäktens tillrinningsområde eller delar därav.  

Den tertiära skyddszonen har flera syften, varav ett är att skapa förutsättningar för 

information och varseblivning för boende och verksamhetsutövare inom det tilltänkta 

vattenskyddsområdet.   

Den tertiära skyddszonen, liksom övriga zoner i vattenskyddsområdet, medför en 

väsentlig förutsättning för fysisk planering och anvisning till bl.a. kommunala 

översiktsplaner om vilken som är den lämpligaste mark- och vattenanvändningen. 

 Befintligt vattenskyddsområde 

Det idag befintliga vattenskyddsområdet innefattar hela tillrinningsområdet för 

vattentäkten och fastställdes 1991. Gränsen har dragits med raka linjer mot höjdkurvorna 

för att följa topografin.  

 Avgränsning av vattenskyddsområdet 

Marstrands vattentäkt har sedan tidigare ett befintligt vattenskyddsområde, fastställt 

1991. Den befintliga utbredningen gjordes utifrån tillrinningsområdets utbredning och 

består endast av en zon med tillhörande restriktionsnivå. Vid översyn av befintligt 

vattenskyddsområde föreslås en indelning enligt följande. 

8.4.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonerna föreslås innefatta dammarna samt de närmaste 10 metrarna runt 

dammarna för att öka skyddet mot en direkt förorening vid intagspunkterna. Området 

kommer inte inhägnas eller märkas ut specifikt på kartor med hänvisning till 

sabotagerisken.   
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8.4.2 Primär skyddszon 

Tillrinningsområdet för Marstrands vattentäkt är litet och transport av föroreningar inom 

området kan snabbt nå vattentäkten. Primär skyddszon föreslås därför innefatta hela 

tillrinningsområdet, vilket motsvarar dagens befintliga vattenskyddsområde.  

8.4.3 Sekundär skyddszon 

Hela tillrinningsområdet för vattentäkten bedöms innefattas av primär zon varför sekundär 

zon inte upprättas.  

8.4.4 Tertiär skyddszon 

Hela tillrinningsområdet för vattentäkten bedöms innefattas av primär zon varför tertiär 

zon inte upprättas.  

 Genomförande samt motiv till gränsdragningar 

Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek. 

Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella 

och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi vårt 

förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) att inte 

vara orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen bedömts nödvändiga 

att specificera ytterligare. 

8.5.1 Strategi och generella motiv 

1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens 

tillrinningsområde.  

2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas. 

Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftena 

är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas 

inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter normalt 

reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning), samt att 

även skydda den vattenresurs som kan komma att användas som vattentäkt i 

framtiden.  

3. Vid dricksvattenframställning är det oftast bättre att motverka en förorening snarare än 

att eliminera den med ytterligare beredning.  

4. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning ska göras mellan 

det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 

hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag till 

vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 

och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. Med 
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nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med lagstiftarens 

intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet bakom vattenskyddet 

inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra avvägningen mellan den 

risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner som nödvändigtvis 

uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 

5. Naturvårdsverkets handbok anger bland annat att alla tillflöden, även bäckar, större 

diken och täckdiken ska beaktas vid skyddsområdets avgränsning. 

 

8.5.2 Platsspecifika motiv  

Mot bakgrund av de hydrologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen 

föreslås en vattentäktszon och en primär skyddszon enligt Figur 3. 

• Ingen revidering görs av gränserna enligt topografin då dessa förändringar inte 

skulle innebära ett bättre vattenskydd utan enbart se annorlunda ut på kartan. 

Detta följer inte nu gällande praxis för framtagande av vattenskyddsområden men 

anses ändå överensstämma tillräckligt bra med tillrinningsområdets gränser.   
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Figur 3. Föreslagen utbredning av vattenskyddsområde för Marstrands ytvattentäkt © 

Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 
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9 Bakgrund till valda skyddsföreskrifter 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon och primär skyddszon. I samtliga zoner 

gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för skyddsområden. . 

Lagstiftning, Havs- och vattenmyndigheten, EU, Boverket, SGU, Livsmedelsverket, 

Miljömålskommittén, Kungälvs kommun och många andra anser att vattenskyddet 

långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 

miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.  

Syftena är att: 

o Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn. 

o Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde. 

o Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

o Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 

o Använda mark och vatten på bästa sätt. 

 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Marstrands vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt 

reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl 

föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med 

skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats 

till dessa funktioner. 

Vattenskyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida 

skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning 

av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 

kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett större krav 

på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter 

för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ Miljöbalken. 

 Riskanalysens överföring till vattenskyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och 

föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. Det är de främsta 

riskerna från riskanalysen som bör övervägas få de strängaste restriktionerna, med 

beaktande av de allmänna råden NFS 2003:16 som referensram och norm, liksom 

kommunens ställningstagande. 

Riskbedömningen har speciellt lyft fram anläggningsarbeten vid nybyggnation och 

användning av bekämpningsmedel på fotbollsplanen. 
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Vattenskyddsföreskrifterna anpassas till denna bedömning, i den mån miljöbalken och de 

allmänna råden NFS 2003:16 inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.  

Riskanalysens resultat är en av flera aspekter som beaktas vid utformning av förslag till 

skyddsföreskrifter. Utöver riskanalys påverkar Naturvårdsverkets allmänna råd, baserade 

på Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, samt kommunens ställningstagande, såväl 

omfattning som nivå av de restriktioner som föreslås. Det finns således ingen koppling 

mellan enbart riskanalysens resultat och föreskrifternas utformning. 

 Andra typer av riskreducerande åtgärder  

Det finns flera typer av riskkällor som varken är möjliga eller lämpliga att reglera genom 

skyddsföreskrifter, se kapitel 7 ovan. I syfte att uppnå önskad riskminskning inom 

Marstrands vattenskyddsområde kommer föreskrifterna bara vara en del i arbetet att 

uppnå ett säkert vattenskydd. Föreskrifterna kompletteras med aktivt arbete med övriga 

typer av riskreducerande åtgärder. De åtgärdstyper som kan bidra till riskminskning, och 

därmed ett ökat vattenskydd, utöver vattenskyddsföreskrifter utgörs främst av följande; 

• Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde 

• Beredskapsplan 

• Detaljerad riskanalys 

• Riktlinjer för planering 

• Tillsyn 

• Fysisk åtgärd 

• Information 

Olika typer av riskreducerande åtgärder bidrar på olika sätt till ett ökat vattenskydd. Vilka 

åtgärder som är lämpliga varierar för olika risker och beror på förutsättningar i enskilda 

fall samt på riskens allvarlighetsgrad och hot, se kapitel 7 ovan.  

 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

9.4.1 Generella krav 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 1.  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk status" uppnås och bibehålls. 

Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god kvalitet.  

9.4.2 Restriktionsnivå  

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 
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risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag. Föreskrifterna baseras på 

normalbestämmelserna enligt NFS 2003:16. 

9.4.3 Generella restriktioner 

Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden, 

så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Marstrands vattentäkt. Dessa är 

meddelade med stöd av annan lag än miljöbalkens 7 kap. 22 § MB. Vilka dessa är och 

vilken omfattning de har, kan ändras över tid, och av detta skäl är det inte lämpligt att det 

som bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ska finnas en fullständig och aktuell beskrivning 

över all indirekt lagstiftning som är i kraft. Den som berörs av vattenskyddsområdet är 

skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, liksom att känna 

till all annan lagstiftning. I dagsläget gällande restriktioner och anvisningar som per 

automatik träder ikraft då ett område fastställs som vattenskyddsområde, redovisas 

nedan: 
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Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16, NFS 

2009:3) 

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om 

"vattenskyddsområde" vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av 

varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 

liter ska ha sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa 

föreskrifter cistern med tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i 

bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd 

gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande 

rörledningar installerade på en plats som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde 

vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst 

den största behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet 

måste vara utformat så att kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar 

i mark får endast ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller 

under golv, utan skall förläggas väl synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet 

är tätt och fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för 

sådant sekundärt skydd, för vilken certifieringsorgan meddelat intyg om 

överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall 

som för cisterner och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid 

installationen gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå 

återkommande kontroll med ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott 

korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om anordningen saknar ett gott 

korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 §§ om sekundärt skydd inom 

vattenskyddsområde gäller inte generellt för befintliga anläggningar installerade före den 

6 juni 1990.  
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Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskydds-

medel (2015:2) 

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt 

använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som 

betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan 

tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet. 

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling  

och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar 

att skadas. Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter 

den 1 januari 2018 eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området 

har ändrats efter den 1 januari 2018. Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen 

(2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § inte för ett 

vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av 

föreskrifter meddelade med stöd av 4 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot 

användning av växtskyddsmedel 
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BILAGA 1: FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 

FÖR MARSTRANDS VATTENSKYDDSOMRÅDE  

 

2017-08-28 

 

 

Marstrands vattenskyddsområde, Kungälvs kommun 

Vattenskyddsområdet för Marstrands vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika 

restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på 

verksamheter som ligger närmast dammarna.  

Vattentäktszon  

Vattentäktszonen avgränsas till dammarna samt en 10 m bred strandremsa runt dammarna. 

Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.  

Primär skyddszon  

Primär skyddszon omfattar hela tillrinningsområdet till vattentäkten då rinntiden från alla delar 

av tillrinningsområdet till vattentäkten bedöms ske inom 12 timmar. Syftet med den primära 

skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten. 
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Skyddsföreskrifter för Marstrands vattenskyddsområde, Kungälv kommun 

1 § Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  

Syfte med föreskriften: Verksamheter på och i anslutning till dammarna utgör en risk för 
förorening av dammarna, varför bad, fiske, båttrafik etc. är förbjudet.  All annan verksamhet än 
den som sker för vattentäkten, t.ex. underhållsarbete förbjuds. Promenadvägar går igenom 
vattentäktszonen på vissa ställen inom vattenskyddsområdet och vandring på dessa undantas 
förbudet.   

2 § Kemikalier 

§ Primär skyddszon 

2a Hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter eller andra hälso- eller miljöfarliga 

produkter är förbjudet. (Total volym och inte volym per behållare avses).  

Undantag gäller om hanteringen sker inom sekundärt skydd. Undantag gäller även inomhus 

under uppsikt eller utan golvbrunn. Undantag gäller också för bränsle i drifttanken på fordon.  

Bekämpningsmedel hanteras även under §13a. 

2b Transport av farligt gods är förbjudet.  

Syfte med föreskriften: Petroleumprodukter kan även i små mängder påverka och förorena 
dammarna. Med hjälp av föreskriften vill man hålla all hantering utanför själva 
vattenskyddsområdet, så långt möjligt.  

3 § Miljöfarlig verksamhet 

§ Primär skyddszon 

3a Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är förbjuden.  

3b Sanering som avses i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.  

Syfte med föreskriften: Miljöfarlig verksamhet kan innebära flertalet olika risker, varför detta vill 
undvikas helt.  

4 § Avfall 

§ Primär skyddszon 

4a Lagring och deponering av farligt avfall är förbjuden.  

Undantag gäller om lagringen sker i låsbara utrymmen med tak, utan avrinning eller golvbrunnar.  
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4b Uppläggning av avfall eller förorenade massor är förbjuden.  

Massor med okänt innehåll anses vara förorenade massor.  

4c Spridning av avloppsslam eller humanurin är förbjudet. 

4d Tömning av sanitetstankar är förbjudet. 

Syfte med föreskriften: Farligt avfall och upplag av avfall eller förorenade massor kan innebära 
urlakning ur massorna och förorening av dammarna. Tillrinningsområdets begränsade storlek 
gör att man vill undvika alla sådana verksamheter.  

5 § Avlopp 

§ Primär skyddszon 

5a Utsläpp av spillvatten, processvatten och annat avloppsvatten är förbjudet. 

Syfte med föreskriften: Avlopp och vatten kopplat till avlopp vill undvikas i hela 
vattenskyddsområdet med hänsyn till de stora risker och korta avrinningstiderna.  

6 § Dagvatten 

§ Primär skyddszon 

6a Anläggning av avledning av dagvatten till dagvattennätet, grundvattnet eller till 

ytvattenrecipient får ej anläggas utan tillstånd.  

Undantag gäller avledning från ytor som utgörs av tomtmark utanför detaljplanelagt område.  

Syfte med föreskriften: Syftet med tillståndsplikten är att leda bort dagvattnet från täktens 
tillrinningsområde och styra vart dagvattnet leds inom området.  

7 § Jord och berg 

§ Primär skyddszon 

7a Markarbeten får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för markarbeten omfattande en sammanhängande jord-/bergvolym som är 

mindre än 10 mᶟ. Undantag gäller även för ledningsunderhåll  

7b Sprängning är förbjudet.  

Syfte med föreskriften: Förorening av täkten sker lätt vid markarbeten som tar bort det 
skyddande växtlagret och i vissa fall öppnar upp flödesvägar till dammarna. Föreskriften innebär 
en möjlighet att villkora hur arbetet sköts och belysa riskerna för entreprenören.  
Sprängning ska inte ske i området, eftersom sprängning kan öppna sprickor i berget som 
påverkar vattenbalansen samt på grund av bergrum.   
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8 § Uppställning av arbetsfordon 

§ Primär skyddszon 

8a Uppställning av arbetsfordon är förbjudet. 

Syfte med föreskriften: Läckage från arbetsfordon kan ske både genom olycka och sabotage. 
Uppställning av fordonen utanför vattenskyddsområdet minskar risken för att stort läckage sker 
utan att någon finns i närheten.   

9 § Asfalt, oljegrus och vägsalt 

§ Primär skyddszon 

9a Beläggningsarbete och förbättringsarbeten på väg på en total yta av 100 m² eller mer 

vid samma tillfälle, får inte ske utan anmälan. 

9b Nyanläggning av väg eller parkeringsplats omfattande mer än 50 m² får inte ske utan 

tillstånd. 

9c Uppläggning eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. 

9d Saltning av vägar är förbjudet.  

Syfte med föreskriften: Föreskriften (a.) innebär att information om att verksamheten sker inom 
området kan meddelas verksamhetsutövaren och ger ett tillfälle att informera entreprenören om 
vikten av skyddsåtgärder och övriga föreskrifter. Föreskriften (b.) påverkar tillrinningen till 
dammarna då andelen hårdgjord yta och avrinning är ihopkopplat med tillflödet. Tillstånd för 
nyanläggning kan kopplas till villkor för typ av beläggning, storlek och arbetsmetodik.  

10 § Fordonstvätt 

§ Primär skyddszon 

10a Fordonstvätt är förbjudet. 

Syfte med föreskriften: All typ av fordonstvätt vill undvikas inom området för att förhindra 
avrinning till dammarna.   

11 § Djur 

§ Primär skyddszon 

11a Hållning av lantbruksdjur är förbjudet. 

Syfte med föreskriften: Hållning av lantbruksdjur innebär en större mängd gödsel inom 
vattenskyddsområdet som man vill undvika.  
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12 § Växtnäringsämnen 

§ Primär skyddszon 

12a Hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel, naturgödsel och liknade är 

förbjuden. 

Undantag gäller för normal årlig skötsel av tomtmark. 

12b Lagring av naturgödsel är förbjudet.  

Syfte med föreskriften: Gödsel i större mängder inom vattenskyddsområdet vill undvikas.  
 

13 § Bekämpningsmedel 

§ Primär skyddszon 

13a Hantering av bekämpningsmedel är förbjudet. 

Undantag gäller för hantering inomhus. 

13b Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjudet.  

Syfte med föreskriften: Bekämpningsmedel ska undvikas inom vattenskyddsområdet för att 
förhindra snabb transport till dammarna.  

14 § Skog och träprodukter 

§ Primär skyddszon 

14a Avverkning av skog får ej ske utan anmälan.     

14b Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjuden. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för ett års 

förbrukning för uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den fastighet där användningen 

sker.  

Syfte med föreskriften: Föreskriften innebär att information om att verksamheten sker inom 
området kan meddelas verksamhetsutövaren och ger ett tillfälle att informera om vikten av 
skyddsåtgärder och övriga föreskrifter. Information om att minska körskador, och 
rekommendationer kopplat till årstid och nederbörd ökar skyddet för täkten.  

 15 § Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs 

kommun.  

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och 

byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden 
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föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 

vattenförorening.  

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- 

och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan 

nämnden föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika 

oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och 

byggnadsnämnden i Kungälvs kommun efter hörande av huvudman för vattentäkten. I 

samband med sådan prövning kan Miljö- och byggnadsnämnden föreskriva särskilda 

villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 

miljöbalken om inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 

eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel 

eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 

är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 

till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

16 § Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid 

vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns 

skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i 

anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 

rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 

finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 

vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för 

hushållsbehov.  

17 § Övergångsbestämmelser  

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.  

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 

åå. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 

lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  



   

 

 

7 (10) 
 
BILAGA 1: FÖRSLAG TILL 

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR 

MARSTRANDS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

PE p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\marstrand\bilaga 1_vsf_mstrand_170828_ej förslag.docx 
 

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 

åå. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 

dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå . 

Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 

förbudet senast dd mm åå.  
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Bilaga  A: DEFINITIONER AV BEGREPP  
 

Definitioner 

 

Arbetsfordon Med arbetsfordon avses här annat fordon än personbil, 
motorcykel eller moped. 

Avverkning 

Dagvattennät 

Nedhuggning av träd, buskar och vegetation.  
 
Med dagvattennät avses det system som är ordnat för att avleda 
det vatten som avrinner från gator, vägar, tak och andra 
konstruktioner i samband med regn och snösmältning. 
 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras 
enligt 3 § Avfallsförordningen (2011:927). 

Fordon Med fordon avses ett transportmedel med förbränningsmotor som 

kan framföras på mark, vatten eller is. 

Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att 

en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, 

behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, 

omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är 

föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med 

Miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.  

Hushållsbehov Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det 

egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. 

Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar 

av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i 

detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, 

exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall 

också anses vara hantering för hushållsbehov. 

Hälso- eller miljöfarliga 

produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter enligt Kemikalieinspektionens 

definition i KIFS 1994:12, samt dess ändringar eller b) Varor som 

innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen c) Petroleumprodukter 

som bensin, motorolja mm eller d) Vätskor och fasta material som 

innehåller mikroorganismer och andra smittämnen eller e) 

produkter som är märkningspliktiga enligt CLP-förordningen.  

Lantbruksdjur Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, 

får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 



   

 

 

9 (10) 
 
BILAGA 1: FÖRSLAG TILL 

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR 

MARSTRANDS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

PE p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\marstrand\bilaga 1_vsf_mstrand_170828_ej förslag.docx 
 

Markarbeten Med markarbete avses schaktning, grävning, borrning, pålning, 

sprängning och andra jämförbara arbeten som tillfälligt eller 

varaktigt påverkar markens utseende och struktur.  

Materialtäkt Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, 

grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Naturgödsel 

Normal årlig skötsel 

 

Med naturgödsel avses avföring och urin från djur.  

Med normal årlig skötsel avses hantering som utifrån mängd och 

användningstillfällen under året som utan tvekan kan anses 

motsvara privat trädgårdsbehov.    

Petroleumprodukter Med petroleumprodukter avses naturgas eller mineralolja. 

Processvatten 

 

Med processvatten avses vatten som används i industriell process 

och i och med detta förändras i kemisk/fysisk aspekt i förhållande 

till recipienten. 

Saltning Spridning av saltblandning eller sand med saltinblandning,  i 

dammbindning eller halkbekämpande syfte.  

Samma tillfälle             

………………………………

…. 

Sanitetstank 

Med samma tillfälle avses den tidsperiod under vilket arbete utförs 

i en följd, utan andra avbrott än vad normal arbetstid ger upphov 

till.   

Med sanitetstank avses uppsamlingskärl för avloppsvatten från 

WC. 

Sekundärt skydd  

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………… 

Skog 

Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl 

som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är 

gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den 

totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens 

volym och 10% av övriga behållares volymer, eller c) 

dubbelmantlade rörledningar eller d) uppsamlingstråg eller annan 

anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 

uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det 

sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt 

mot avsett ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar 

som omfattas av föreskrift.  

Ett trädbevuxet område, med >10 träd. 

Spillvatten Med spillvatten avses det vatten som spolas från toaletter och 

vatten som avleds från bad, dusch, diskning och tvätt i hushåll 

eller motsvarande inom en verksamhet. 

Tomtmark Med tomtmark avses mark som upptas av småhus samt trädgård 

och parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus.  
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Uppställning 

 

Under uppsikt   

……………… 

Vattentäktsverksamhet 

 

Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet 
längre än 2 timmar och att fordonet har lämnats obevakat.  

 
Avses sådan uppsikt på föremålet ifråga att regelbunden 
passering och visuell kontroll görs automatiskt.     
 
Verksamhet som är direkt förknippad med drift och underhåll av 
vattentäkten.  

Ytvatten Med ytvatten avses hela vattenvolymen i vattendrag, sjö, tjärn, 

damm, å, bäck eller dike som någon gång under året är 

vattenförande.   

 



0 250 500125 m

Vattenkyddsområde för 
Marstrand ytvattentäkt (Koön)

Vattenskyddsområde

Bilaga 2

© Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.

Barrskog
Annan öppen mark
Vattenyta

Vattentäktszon


