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Yttrande angående – Remiss från 
Länsstyrelsen Västra Götaland - Förslag till 
vattenskyddsområde 
 

I kommunstyrelsen: 

 

Yttrandet 
 

Sverigedemokraterna stöder förslaget till vattenskyddsområde. Arbetet med framtagande 
av förslag till vattenskyddsområde har pågått i snart 10 år och liggande förslag är en 
rimlig avvägning av myndigheters och alla sex inblandade kommuners inspel.  

Det är av största vikt att de 700.000 personer som är beroende av dricksvatten från Göta 
älv och Vänersborgsviken kan lita på att deras vattnen är drickbart.  

Göteborgs stad kommer att anlägga park och bostäder i frihamnen, anlägga en park i 
Färjenäs, bygga ut Skeppsbron och Rosenlund. Detta är områden som ligger i anslutning 
till Göta Älv, och denna mark är mer eller mindre kontaminerad och förorenad av 
industriell verksamhet. Det är därför bra att ha ett tydligt och effektfullt regelverk så att 
inte dessa föroreningar hamnar i älven när man gräver och bygger på dessa platser. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2020-09-25 
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Kommunstyrelsen 
Tilläggsyrkande (MP, V) 
2020-09-23 

 

Tilläggsyrkande remissvar - Förslag till 
vattenskyddsområde Göta älv från Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Följande text läggs till i stadsledningskontorets förslag till remissvar: 

Anmälningsplikt för områden där man vill ha betande djur vid vattnet bör 
gälla. Skulle ett sjukdomsutbrott av vattenburen smitta i dricksvattnet såsom 
tex Cryptosporidium, Giardia och Campylobakter inträffa, blir det utan 
anmälningsplikt i stort sätt omöjligt att spåra smittan, vilket kan leda till stor 
skada för invånarna. 

2. I övrigt godkänna stadsledningskontorets förslag till beslut. 

 

Yrkande 
Göteborg stad har sedan tidigare förespråkat anmälningsplikt för områden med 
betande djur längs Göta älv. Denna synpunkt saknas i stadsledningskontorets förslag 
till remissvar. 
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Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland - 
Förslag till vattenskyddsområde 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om förslag till vattenskyddsområde, ansökan om 
fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för 
Vänersborgsvikens och Göta älvs dricksvattentäkter, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till länsstyrelsen.  

Sammanfattning 
Förslag till vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsvikens är framtaget i ett 
samarbetsprojekt där sex kommuner gemensamt arbetat fram ett förslag till 
vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter. Redan idag finns ett vattenskydds-
område som ger Göteborgs vattentäkt i Göta älv visst skydd. Det vattenskyddsområde 
som nu föreslås skapar också ett skydd för Kungälvs, Lilla Edets, Trollhättans och 
Vänersborgs vattentäkter i Göta älv och i Vänersborgsviken. Samtidigt stärks skyddet för 
Göteborgs vattentäkt. Geografiskt innebär det nya förslaget endast en liten utökning av 
skyddsområdet inom Göteborgs kommungräns, ett område på Hisingen upp mot Kungälv. 
Befintligt vattenskyddsområde för Göta älv i Göteborg, som beslutades 2004, behålls och 
ingår inte i det nya. Detta skyddsområde har starkare vattenskyddsföreskrifter.  

Kommunfullmäktige har yttrat sig över Länsstyrelsens förslag till vattenskyddsområde 
och vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken genom beslut 
2019-09-12 § 24, dnr 0744/19. 

Stadsledningskontoret konstaterar att förslag till vattenskyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken är svagare än det tidigare 
förslaget och förslaget inför samrådet samt svagare än de vattenskyddsföreskrifter som 
gäller för befintligt vattenskyddsområde för Göta älv. Trots det innebär ett utökat 
vattenskyddsområde ett stort framsteg eftersom det idag saknas vattenskyddsområde och 
föreskrifter uppströms Göteborg. Förslaget är en överenskommelse mellan kommunerna 
som vuxit fram under lång tid. I sin helhet uppnår Göta älv ett starkare skydd vilket 
stadsledningskontoret bedömer som positivt.  

Stadsledningskontoret framför dock synpunkter avseende bland annat undantag från 
tillståndsplikt för farligt avfall, mängdgräns för vilka kvantiteter farligt avfall som 
omfattas av undantaget från tillståndsplikt, anläggningar för avledning av dagvatten och 
bakgrundshalter vid bedömning av massor. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-07 
Diarienummer 1057/20 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna kommer att påverka boende och 
verksamhetsutövare inom det tillkommande vattenskyddsområdet. Ekonomiska effekter 
för såväl fastighetsägare i Göteborg som för staden bedöms dock som ringa. Eventuella 
ersättningskrav som ibland förekommer vid inrättande av vattenskydd som ersättning för 
inskränkningar för fastighetsägare eller verksamheter bedöms som osannolika inom den 
lilla del av det föreslagna vattenskyddsområdet som ligger inom Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det nya skyddsområdet förväntas ha en positiv påverkan på den ekologiska dimensionen. 
Syftet med vattenskyddsområdet är att stärka skyddet för Vänersborgsviken och Göta älv 
som dricksvattentäkt. Det nya skyddsområdet knyter därmed an till miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag, särskilt till delmålet Råvatten av god kvalité. 

Bedömning ur social dimension 
Inrättande av ett vattenskyddsområde bidrar till tillgång till ett säkert dricksvatten som är 
vårt viktigaste livsmedel - vilket är viktigt ur ett flergenerationsperspektiv. 

 

Bilagor 
1. Länsstyrelsens förslag till vattenskyddsområde för Göta älv och 

Vänersborgsviken  
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-12 § 24 
3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2020-08-25 § 117 
4. Kretslopp och vattenförvaltningens handlingar  
5. Förslag till yttrande till Länsstyrelsen 
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Ärendet  
Länsstyrelsen i Västra Götaland har översänt remiss av förslag till vattenskyddsområde 
med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till Länsstyrelsens förslag. Remissen inkom till 
staden 2020-06-16 och ska besvaras senast 15 augusti, Göteborgs Stads har dock beviljats 
förlängd remisstid till 30 september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 
kommuner (Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg) gemensamt 
tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter. 
Göteborgsregionen (GR) har som representant för kommunerna ansökt om att 
länsstyrelsen skall besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för Vänersborgsviken 
och Göta Älv.  

Redan idag finns ett vattenskyddsområde som ger Göteborgs vattentäkt i Göta älv visst 
skydd. Det nya vattenskyddsområde som nu föreslås skapar också ett skydd för Kungälvs, 
Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs vattentäkter i Göta älv och i Vänersborgsviken. 
Samtidigt stärks skyddet för Göteborgs vattentäkt. Det nya skyddsområdet som föreslås 
inrättas är inom Göteborgs kommun ett område beläget uppströms befintligt 
vattenskyddsområde. Befintligt vattenskyddsområde i Göta älv med skyddsföreskrifter 
påverkas inte av detta förslag. 

Kommunfullmäktige har yttrat sig över Länsstyrelsens förslag till vattenskyddsområde 
och vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken genom beslut 2019-09-
12 § 24, dnr 0744/19. Övriga kommuners fullmäktige som ingår i vattenskyddsområdet 
har också yttrat sig över förslaget. Som representant för i vattenskyddsområdet ingående 
kommuner har Göteborgsregionens kommunalförbund därefter skickat in ansökan om att 
länsstyrelsen ska besluta om vattenskyddsområdet.  

Länsstyrelsen har nu skickat remiss av reviderat förslag till vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta älvs dricksvattentäkter till Göteborgs 
kommun med flera. Länsstyrelsen bedömer att förslaget i stort utgör en rimlig avvägning 
mellan föreslagna restriktioner och behovet av skydd av råvattenresursen. Länsstyrelsen 
har dock gjort ett antal redaktionella och språkliga ändringar i syfte att förtydliga för 
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, samt tre ändringar i skyddsföreskrifterna 
rörande lagring av farligt avfall, undantag för tillståndsplikt för dagvattenanläggningar 
och hantering av förorenade massor. Det föreslagna förbudet mot lagring och deponering 
av farligt avfall ändras till tillståndsplikt. Ett förbud bedöms vara alltför strängt och 
kräver långtgående undantag för att inte riskera att få orimliga konsekvenser för berörda 
verksamheter. I en tillståndsprövning finns möjlighet att anpassa villkoren till den 
specifika verksamhet som prövas. Vidare föreslås ändring avseende införande av 
restriktioner gällande användning av avfall och förorenade massor för 
anläggningsändamål. Med hänsyn till att det finns en stor mängd förorenade 
markområden inom vattenskyddsområdet och då det är mycket svårt för 
tillsynsmyndigheterna att kontrollera den omfattande hanteringen av olika typer av mer 
eller mindre förorenade schaktmassor, anser länsstyrelsen att det är av stor vikt att denna 
hantering regleras med tillståndsplikt. 
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Ärendet har genom förvaltningsremiss remitterats till miljöförvaltningen och kretslopp- 
och vattenförvaltningen. Miljöförvaltningen har lyft remissvaret till sin nämnd och svarar 
genom miljö- och klimatnämnden. 

Miljö- och klimatnämndens synpunkter 
Miljö- och klimatnämnden anser att undantaget rörande lagring av farligt avfall är för 
generöst. Undantaget från tillståndsplikt bör endast gälla farligt avfall som uppkommit på 
den egna anläggningen och som lagras med tillräckliga skyddsmått. Nämnden anser 
vidare att det behöver finnas en mängdgräns för vilka kvantiteter farligt avfall som 
omfattas av undantaget från tillståndsplikt, alternativt att det preciseras att lagring endast 
får ske i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för rationell 
borttransport av det farliga avfall som uppkommer i den egna verksamheten. 

Miljö- och klimatnämnden anser att länsstyrelsens formulering av 5§ rörande undantag 
från tillståndsplikt för anläggningar för avledning av dagvatten bör ses över. Nämnden 
anser att undantagen ska motsvara det som stod i förslaget som skickades in av 
kommunerna. Riskanalysen som utförts i samband med framtagande av 
skyddsföreskrifterna visar att dagvatten från bland annat bebyggelse, vägar och 
industriområden kan innebära en risk för vattentäkten. 

Miljö- och klimatnämnden önskar ett antal förtydliganden rörande tillståndsplikten för 
hantering av förorenade massor enligt 6 § b. Nämnden önskar även att det tydliggörs om 
en prövning enligt 2§ b) i skyddsföreskrifterna kan ersätta en prövning enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Kretslopp- och vattenförvaltningens synpunkter 
Kretslopp och vattenförvaltningen ställer sig i sin skrivelse bakom miljö- och 
klimatnämndens yttrande över remissen från länsstyrelsen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att förslag till vattenskyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken är svagare än det tidigare 
förslaget och förslaget inför samrådet samt svagare än de vattenskyddsföreskrifter som 
gäller för befintligt vattenskyddsområde för Göta älv. Trots det innebär ett utökat 
vattenskyddsområde ett stort framsteg eftersom det idag saknas vattenskyddsområde och 
föreskrifter uppströms Göteborg.  

Ett beslutat vattenskyddsområde bidrar även till att uppfylla åtgärdsprogrammet i 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts förvaltningsplan, där inrättande av 
vattenskyddsområden finns med som åtgärd. Vidare anger gällande översiktsplan för 
Göteborg att vattenskyddsområdet för Göta älv bör utökas och sträcka sig upp till Vänern. 

Förslaget är en överenskommelse mellan kommunerna som vuxit fram under lång tid. I 
sin helhet uppnår Göta älv ett starkare skydd vilket stadsledningskontoret bedömer som 
positivt. Stadsledningskontoret gör dock ingen annan bedömning än kretslopp- och 
vattenförvaltningen och miljö- och klimatnämnden och anser att synpunkter avseende 
följande i skyddsföreskrifterna ska framföras i stadens yttrande till Länsstyrelsen: 

Undantag från tillståndsplikt för farligt avfall samt mängdgräns för vilka kvantiteter 
farligt avfall som omfattas av undantaget från tillståndsplikt. 
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Ändringen av undantag från tillståndsplikten för anläggningar för avledning av dagvatten. 
Det är viktigt att anläggningar för avledning av dagvatten från vägar, parkeringar, och 
områden med flerfamiljshus samt andra områden med förorenat dagvatten omfattas av 
kraven på tillståndsplikt, oavsett om de är belägna inom detaljplanelagt område eller inte. 

Tillståndsplikten vid mark- och anläggningsarbeten behöver förtydligas avseende bland 
annat mängder och vilka bakgrundshalter tillsynsmyndigheten ska utgå från vid 
bedömning av om massorna är förorenade eller inte. 

Behov av förtydligande om det ska finnas en gräns för hur förorenade massor som får tas 
in i skyddsområdet liknande den som finns i de befintliga föreskrifterna för nuvarande 
vattenskyddsområde i Göta älv.  

Behov av förtydligande om tillståndsprövning enligt skyddsföreskrifterna ersätter den 
anmälan som krävs enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Synpunkterna i sin helhet finns i förslag till yttrande till Länsstyrelsen, bilaga 5. 

 

 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

010-224 48 59

 Remissinstanser enligt sändlista

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Remiss av förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 
Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter

Till Länsstyrelsen har inkommit ansökan från Göteborgsregionen (GR) i 
detta ärende representerande kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla 
Edet, Trollhättan och Vänersborg, om att länsstyrelsen skall besluta om 
vattenskyddsområde och föreskrifter för Vänersborgsviken och Göta Älv. 
Till ansökan har bifogats tekniskt underlag (bil.1), informationsredogörelse 
(bil.2) och beslut från kommunfullmäktige i respektive kommun. (bil.3).

Med hänsyn till att vattentäkterna i Göta Älv och Vänersborgsviken är av 
stor betydelse för regionens dricksvattenförsörjning och till att arbetet med 
framtagande av förslag till vattenskyddsområde pågått i snart 10 år, 
bedömer länsstyrelsen att redovisat förslag utgör en rimlig avvägning 
mellan föreslagna restriktioner och behovet av skydd för den så viktiga 
råvattenresursen.

När det gäller förslag till skyddsföreskrifter har länsstyrelsen gjort ett antal 
redaktionella och språkliga ändringar, med avsikten att ytterligare förtydliga 
och klargöra vad som gäller och därmed underlätta både för berörda 
verksamhetsutövare och ansvariga tillsynsmyndigheter.

Länsstyrelsen föreslår dessutom att det föreslagna förbudet mot lagring och 
deponering av farligt avfall ändras till tillståndsplikt. Ett förbud bedöms 
vara alltför strängt och kräver långt gående undantag för att inte riskera att 
få orimliga konsekvenser för berörda verksamheter. I en tillståndsprövning 
finns möjlighet att anpassa restriktionerna (villkoren) till just den specifika 
verksamhet som prövas.

Länsstyrelsen föreslår dessutom att det införs restriktioner (§ 6b) gällande 
användning av avfall och förorenade massor för anläggningsändamål. Med 
hänsyn till att det finns en stor mängd förorenade markområden inom det 
föreslagna vattenskyddsområdet och då det är mycket svårt för 
tillsynsmyndigheterna att kontrollera den omfattande hanteringen av olika 
typer av mer eller mindre förorenade schaktmassor, anser länsstyrelsen det 
vara av stor vikt att denna hantering regleras med tillståndsplikt.

I övrigt hänvisas till de handlingar som ingår i ansökan.
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Eventuellt yttrande skall via E-post (vastragotaland@lansstyrelsen.se) ha 
inkommit till länsstyrelsen senast den 15 augusti 2020. 

Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar 
därför underskrift

Bilaga: Ansökan med bilagor (bil 1-3) samt av länsstyrelsen reviderat 
förslag till föreskrifter (bil 4).

Sändlista: Ale kommun (kommun@ale.se) 
Göteborgs kommun (goteborg@goteborg.se)  
Göteborgsregionen (gr@goteborgsregionen.se).
Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten@havochvatten.se)
Jordbruksverket (jordbruksverket@jordbruksverket.se) 
Kungälvs kommun (kommun@kungälv.se) 
Lilla Edets kommun (kommunen@lillaedet.se) 
Statens geologiska undersökning (sgu@sgu.se)
Trollhättans kommun (trollhattan.stad@trollhattan.se)  
Vänersborgs kommun (kommun@vannersborg.se) 
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LÄNSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR INRE ZON                                bil 4

1 §   Petroleumprodukter, farligt gods och miljö- och hälsofarliga produkter

a) Tillfällig uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp järnvägstankvagnar 
eller andra dragbara och hjulförsedda transportbehållare, rymmande mer än 250 liter 
(utöver volym i fordons egen bränsletank), innehållande petroleumprodukter, övrigt 
farligt gods, eller andra miljö- och hälsofarliga produkter är förbjudet.

Undantag från förbudet gäller för

- uppställning eller parkering på plats utrustad med sekundärt skydd 
dimensionerat för den totala volymen som samtidigt kan vara uppställd eller 
parkerad 

- uppställning av transportbehållare med inbyggt sekundärt skydd

b) Hantering och lagring i behållare och cisterner, som inte faller under bestämmelserna 
om tillfällig parkering och uppställning i punkt a), av sammanlagt mer än 250 liter 
petroleumprodukter och andra hälso- eller miljöfarliga produkter, vid ett och samma 
tillfälle, får ej ske utan tillstånd.

Undantag från tillståndsplikten gäller för

- lagring på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerat för lagrad volym 
eller i behållare och cisterner utrustade med sekundärt skydd 

- lagring av eldningsolja i cistern placerad i pannrum eller annat motsvarande 
utrymme inomhus som saknar golvbrunn

c) Annan hantering än vad som regleras i punkt a) och b) av sammanlagt mer än 250 
liter petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsofarliga produkter, vid ett och 
samma tillfälle, får ej ske utan anmälan.

Undantag från anmälningsplikten gäller för

- hantering som sker på plats utrustad med sekundärt skydd dimensionerad för 
hanterad volym

-  transport av petroleumprodukter och andra miljö- och hälsoskadliga produkter 
oavsett mängd

2 §   Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

a) Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder enligt miljöbalken och dess 
förordningar får ej bedrivas utan tillstånd.
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b) Sanering som avses i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får ej ske utan tillstånd

Undantag från tillståndsplikten gäller för 

- anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som anmälts till ansvarig 
miljöprövningsmyndighet senast dagen före ikraftträdande av dessa föreskrifter

3 §   Lagring och deponering av farligt avfall 

a) Deponering av farligt avfall är förbjudet.

b) Lagring av farligt avfall kräver tillstånd.

Undantag gäller för 

- lagring som sker i nederbördsskyddade, låsbara utrymmen utrustade med 
sekundärt skydd

- enskilda hushålls lagring av farligt avfall som uppkommit i det egna hushållet

4 §   Utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsslam

a) Utsläpp eller bräddning av avloppsvatten till mark eller vatten får ej ske utan 
tillstånd.

b) Spridning av avloppsslam eller humanurin får ej ske utan tillstånd.

5 §   Anläggning för avledning av dagvatten

a) Anläggning av anordning för avledning av dagvatten får ej ske utan tillstånd

Undantag från tillståndsplikten gäller för 
- anläggande av anordning för avledning från tomtmark för bostäder utanför 

detaljplanelagt område och för avledning från detaljplanelagt område, förutom 
från område eller del av område planlagt för industri eller handel. 

6 §   Mark- och anläggningsarbeten 

a) Markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer än 400 m3 får ej ske utan 
tillstånd.

b) Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll 
för återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten får ej ske utan tillstånd.

c) Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan anmälan.

7 §   Spridning av kemiska växtskyddsmedel

a) Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel får ej ske utan tillstånd.
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8 §   Anmälan och rapportering av risk för förorening

a) Den som orsakar eller som fastighetsägare, nyttjanderättshavare av fastighet eller 
verksamhetsutövare i övrigt ansvarar för utsläpp, spill, läckage eller annan händelse 
som bedöms vara av sådan omfattning att det kan medföra risk för akut vatten-
förorening ska omedelbart rapportera händelsen till räddningstjänsten via SOS Alarm 
112. 

b) Händelser av mindre omfattning som inte bedöms medföra risk för akut förorening 
ska istället skyndsamt rapporteras till den nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor i respektive kommun.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan inlämnas till den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där 
åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivas.  Vid beslut om tillstånd kan 
nämnden meddela de villkor som bedöms nödvändiga för att undanröja eller minska 
risken för oacceptabel vattenförorening.

b) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan inlämnas till den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där 
åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivas. Vid beslut med anledning av 
prövningen av anmälan kan nämnden förelägga om de försiktighetsmått som bedöms 
nödvändiga för att undanröja eller minska risken för oacceptabel vattenförorening.

c) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan efter skriftlig ansökan medges av 
länsstyrelsen i Västra Götaland, under förutsättning att sökanden kan styrka att den sökta 
dispensen inte motverkar syftet med föreskriften och att det finns särskilda skäl för en 
dispens.

d) Att bryta mot dessa föreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap Miljöbalken.

e) Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten ät 
tillståndsprövad eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 
11, och 12 kap eller enligt förordning utfärdad med stöd av balken.

f) Där farleder eller allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet ska finnas 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. VA-huvudmannen i respektive kommun 
ansvarar för att skyltar sätts upp på dessa platser och i övrigt längs vägar och farleder 
där det bedöms nödvändigt. Annans mark får tas i anspråk för detta.

g) På plats där det, vid ett och samma tillfälle, hanteras sammanlagt mer än 250 liter 
petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsoskadliga produkter, ska finnas skyltar 
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som informerar om att man befinner sig inom vattenskyddsområde. Skyltarna ska 
tillhandahållas av VA-huvudmannen i respektive kommun och sättas upp av ansvarig 
verksamhetsutövare.

h) Ansvarig verksamhetsutövare för verksamhet som har påbörjats före dessa föreskrifters 
ikraftträdande och som genom dessa bestämmelser blir tillstånd- eller anmälningspliktig, 
ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit med ansökan eller anmälan till ansvarig 
nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor i respektive kommun. 

DEFINITIONER AV BEGREPP

Avloppsvatten
Finns definierat i 2§ 9 kap Miljöbalken (1998:808) och i begreppet ingår spillvatten från 
både hushåll och industri, kylvatten och dräneringsvatten från detaljplanelagt område 
(med undantag förr avvattning enbart från viss eller vissa fastigheter) och från 
begravningsplats.

Bräddning
Med bräddning avses utsläpp beroende på överbelastning av ledningsnät, brunnar, 
reningsverk eller andra avloppsanläggningar.

Dagvatten 
Med dagvatten avses tillfälligt avrinnande vatten från regn och annan nederbörd inklusive 
framträngande grundvatten.

Deponering
Med deponering avses uppläggning av avfall på eller i mark. Som deponering räknas inte 
omlastning av avfall, lagring innan återvinning under kortare tid än 3 år samt lagring innan 
bortskaffande under kortare tid än ett år.

Farligt avfall
Med farligt avfall avses avfall med farliga egenskaper enligt definition i Avfallsförordningen 
(2011:927) eller enligt framtida bestämmelser gällande detta.

Farligt gods
Med farligt gods avses ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på 
människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport

Förorenade massor
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, det vill säga från ett 
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade 
massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av ansvarig 
tillsynsmyndighet.
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Hantering
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av användning, bearbetning, 
behandling, destruktion, förpackning, förvaring, konvertering, omhändertagande, 
saluförande, tillverkning, transport, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Hälso- och miljöfarligaliga produkter

Med hälso- och miljöskadliga produkter avses kemiska produkter klassificerade och märkta 
som farliga enligt gällande CLP-förordning, eller enligt tidigare gällande föreskrifter KIFS 
2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande innebörd, samt andra 
produkter med dokumenterat hälso- eller miljöskadliga egenskaper.

För att avgöra om en produkt är hälso- och miljöskadlig bör man i första hand kontrollera 
produktens märkning samt vid behov kontakta försäljare eller leverantör. Råder det 
fortfarande osäkerhet om produkten är hälso- och miljöskadlig bör ansvarig 
tillsynsmyndighet kontaktas.

Kemiska växtskyddsmedel
Med kemiska växtskyddsmedel avses kemiska produkter som utgör växtskyddsmedel enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Växtskyddsmedel är 
bekämpningsmedel som huvudsakligen används för att skydda växter och växtprodukter 
inom jord- skog- och trädgårdsbruk samt för ogräsbekämpning.

Markarbeten
Med markarbeten avses borrning, grävning, pålning, schaktning, spontning, sprängning, 
återfyllnad eller utfyllnad som ej sker i vattendrag.

Nederbördsskyddad
Belägen inomhus eller i annan byggnad eller utrymme med nederbördstätt tak och sidor.

Petroleumprodukter
Med petroleumprodukter avses produkter innehållande råvaror utvunna från råolja 
(Petroleum) eller naturgas.

Sekundärt skydd
Mes sekundärt skydd avses

a) Invallning för enskild behållare som rymmer hela behållarens volym.
b) Invallning gemensam för flera behållare som rymmer minst 50 % av den totala 

lagringskapaciteten
c) Dubbelmantlade rörledningar
d) Uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska eller andra medier 

kan uppfångas vid mindre läckage eller spill.

Det sekundära skyddet ska utgöras av ett tätt material beständigt mot avsett ämne eller 
ämnen och omfatta all delar som ingår i anläggningen.
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Tomtmark
Med tomtmark avses mark som upptas av byggnader och behövs för att byggnaderna ska 
kunna användas för avsett ändamål, samt trädgård och parkeringsplats som ligger i 
anslutning till bostadshus.

Uppställning eller parkering
Med uppställning eller parkering avses tillfällig uppställning eller parkering, där fordonet 
eller den mobila behållaren lämnats obevakad mer än 2 timmar.

Yrkesmässig
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska   
anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning 
och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. 
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FÖ RÖRD 
 

Fler än 700 000 personer är beroende av Vänersborgsviken och Göta älv för att få 

tillgång till dricksvatten. Att trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta 

älv som vattentäkter, både idag och i framtiden är en självklarhet. Detta görs bland annat 

genom att skapa vattenskyddsområde med tillhörande bestämmelser, kallade 

vattenskyddsföreskrifter. Syftet med Göta älv och Vänersborgsvikens 

vattenskyddsområde är att minska risken för att vattnet blir så förorenat att det inte är 

lämpligt att göra dricksvatten av det. 

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 

kommuner gemensamt arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde med 

vattenskyddsföreskrifter. Redan idag finns ett vattenskyddsområde som ger Göteborgs 

vattentäkt i Göta älv ett visst skydd. Det vattenskyddsområde som nu föreslås skapar 

också ett skydd för Kungälvs, Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs vattentäkter i 

Göta älv och i Vänersborgsviken. Samtidigt stärks skyddet för Göteborgs vattentäkt. 

De kommuner som ingår i samarbetet kring det gemensamma vattenskyddsområdet är 

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. Här får invånarna helt 

eller till stor del sitt dricksvatten från Vänersborgsviken och Göta älv. Ale kommun har 

ingen egen vattentäkt i Göta älv utan försörjs via Göteborg och Kungälvs kommuner. 

Flera andra kommuner i regionen får också del av det dricksvatten som kommer från 

Göta älv. 

Detta dokument är en del i det underlag som tagits fram i arbetet med att skapa ett 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta 

älv. Arbetet har utförts under 2013–2018. I samband med politiska beslut under 2018 

samt efter synpunkter från sakägare under 2018 har vissa ändringar gjorts i underlaget. 

Syftet med dokumentet är att visa på vilka grunder förslaget till vattenskyddsföreskrifter 

vilar och att visa motiven för föreslagna vattenskyddsföreskrifter. Målgrupp för 

dokumentet är myndigheter som ska yttra sig angående förslaget samt berörda sakägare 

och organisationer som är intresserade av att fördjupa sig i bakgrunden till förslaget till 

vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. 

Det kompletta underlagsmaterialet består av flera delar som tillsammans utgör 

bakgrunden till det förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter som 

tagits fram. Övriga delar i underlaget utgörs av Göta älv och Vänersborgsvikens 

vattentäkter, Riskanalys för Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter, Åtgärder för 

ökat skydd av Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter, Avgränsning av Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattenskyddsområde och Beskrivning av konsekvens för berörda 

inom Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde. Även dessa dokument riktar 

sig i första hand till myndigheter som ska yttra sig angående förslaget samt berörda 

sakägare och organisationer som är särskilt intresserade av bakgrunden till förslaget.  
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1 Vattenskyddsföreskrifter – en av flera åtgärder  

Att inrätta1 bestämmelser, benämnda vattenskyddsföreskrifter, inom 

vattenskyddsområdet för Vänersborgsviken och Göta älv är en av flera åtgärder för att 

trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta älv som vattentäkter varje 

dag, både idag och i framtiden. Vattenskyddsföreskrifter föreslås för verksamheter som 

bedöms kunna störa eller i värsta fall omöjliggöra vattenverkens produktion av ett 

hälsosamt dricksvatten. Det finns verksamheter eller händelser som bedöms kunna störa 

produktionen av ett hälsosamt dricksvatten men som ändå inte regleras i 

vattenskyddsföreskrifterna. Det kan bero på att verksamheten redan är tillräckligt reglerad 

i annan lagstiftning eller att det finns andra sätt som är bättre för att nå ett starkt 

vattenskydd, exempelvis genom tillsyn eller information. Att en verksamhet inte regleras i 

vattenskyddsföreskrifterna betyder alltså inte nödvändigtvis att den inte kan påverka 

produktionen av dricksvatten. Mer information om andra åtgärder för att skydda 

vattentäkterna finns i underlaget Åtgärder för ökat skydd av Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattentäkter.  

2 Vattenskyddsföreskrifternas syfte 

I Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde2 anges vad 

syftet bör vara med vattenskyddsföreskrifter i olika delar av vattenskyddsområdet. De 

allmänna råden omfattar generella förhållanden och skyddszoner som följer metodiken i 

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5). Vid utformning av 

vattenskyddsföreskrifter tas därför hänsyn till de specifika förutsättningarna som råder. 

Påverkan via mark och grundvatten samt mark- och vattenutnyttjande som sker 

kontinuerligt och bedöms inte vara grund för utformning av vattenskyddsföreskrifter för 

Göta älv och Vänersborgsviken.  

I vattenskyddsområdet för Göta älv och Vänersborgsviken är syftet med 

vattenskyddsföreskrifterna att minska risken för att en, i första hand akut 

föroreningssituation, ska störa eller i värsta fall omöjliggöra vattenverkens produktion av 

ett hälsosamt dricksvatten. Vattenskyddsföreskrifter föreslås därför för 

vattenskyddsområdets inre skyddszon, vars syfte är att skapa utrymme för att motverka, 

upptäcka och åtgärda en akut föroreningssituation.  

I den yttre skyddszonen föreslås inga vattenskyddsföreskrifter. Att ändå göra detta 

område till vattenskyddsområde är en viktig signal om att hänsyn behöver tas i olika 

sammanhang om att det som sker inom området kan påverka en vattentäkt. Mer att läsa 

om motiven för den yttre skyddszonen finns i Avgränsning av Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattenskyddsområde.  

                                                      
1 Vattenskyddsföreskrifter meddelas med stöd av 7 kap. 22 § Miljöbalken 
2 Naturvårdsverkets handbok 2010:5 samt Naturvårdsverkets allmänna råd om 
vattenskyddsområde (NVFS 2003:16) 
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3 Utformning av vattenskyddsföreskrifter  

Vattenskyddsföreskrifterna är utformade som restriktioner i 

markanvändningen/verksamheten. Vattenskyddsföreskrifterna anger därför inte hur man 

ska göra utan vad man inte får lov att göra inom vattenskyddsområdet. 

Vattenskyddsföreskrifternas innehåll är ett komplement till annan lagstiftning och 

dubbelregleringar ska inte förekomma om det inte finns särskilda skälv för det. Under 

senare år har det i vattenskyddssammanhang aktualiserats att de 

vattenskyddsföreskrifter som föreslås ska vara möjliga att utöva praktisk tillsyn över, 

annars är de inte lämpliga föreskrifter.  

Föreskrifterna formuleras med någon av följande restriktionsnivå:  

 Anmälningsplikt föreslås för verksamheter eller åtgärder som normalt går 

att bedriva, men den prövande myndigheten vill ha möjlighet att ge 

föreläggande innan verksamheten påbörjas. Föreläggande avser 

försiktighetsmått som ska vidtas för att verksamheten eller åtgärden ska 

vara tillåten och bedöms utifrån de förutsättningar som råder i den specifika 

verksamheten. 

   Tillståndsplikt föreslås för verksamheter eller åtgärder som normalt går att 

bedriva men först efter att den prövande myndigheten har bedömt 

förutsättningarna för den specifika verksamheten i en prövning. 

Myndigheten kan ge villkor som behöver uppfyllas för att verksamheten ska 

vara tillåten.  

   Förbud föreslås för verksamheter eller åtgärd som inte ska förekomma. 

 

4 Grund för föreslagna vattenskyddsföreskrifter  

Den riskanalys3 och den riskvärdering4 som gjorts för vattentäkterna är stöd i arbetet att 

utforma vattenskyddsföreskrifter men är inte det enda som påverkar vad som föreslås ska 

regleras och vilken restriktionsnivå som föreslås. Andra aspekter finns som också måste 

beaktas i arbetet. De viktigaste aspekterna visas i Figur 1. I Göta älv och 

Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är det dessutom ställningstaganden i sex olika 

kommuner som ska jämkas ihop i de gemensamma vattenskyddsföreskrifter som 

föreslås. Vattenskyddsföreskrifterna i det befintliga vattenskyddsområdet för Göteborgs 

vattentäkt i Göta älv har beaktats i arbetet men kommer att upphöra gälla när de nu 

föreslagna vattenskyddsföreskrifterna träder ikraft. 

                                                      
3 Riskanalys för Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter, 2017-10-31.  
4 Åtgärder för ökat skydd av Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter, 2017-10-31. 
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Figur 1: Resultatet från riskanalysen, tillsammans med den efterföljande riskvärderingen, är ett av 
flera underlag som används vid framtagandet av förslag till vattenskyddsföreskrifter  
 

Förslaget till vattenskyddsföreskrifter är därtill resultat av en avvägning där den nytta 

vattentäkten erhåller med givna vattenskyddsföreskrifter sätts i relation till den uppoffring 

vattenskyddsföreskrifterna medför för dem som berörs. Vattenskyddsföreskrifterna ska 

bidra till att säkerställa nyttjandet av vattentäkten både nu och i framtiden men får 

samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att uppnå detta.  

5 Förslag till vattenskyddsföreskrifter  

Förslag till vattenskyddsföreskrifter finns i Bilaga F1 Förslag till skyddsföreskrifter för Göta 

älv och Vänersborgsviken. Förslaget omfattar riskkällor som identifierats inom Göta älv 

och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde och för vilka vattenskyddsföreskrifter 

bedöms vara motiverat som en del i arbetet att nu och i framtiden säkerställa nyttjandet 

av vattentäkterna för produktion av dricksvatten.  

• Kemikaliehantering omfattande mer än 250 liter  

• Bedrivande av miljöfarlig verksamhet 

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

hälsoskydd 

• Lagring och deponering av farligt avfall 

• Utsläpp av spillvatten och processvatten (även enskilda avloppsanläggningar)  

• Spridning av avloppsslam och humanurin 

• Dagvattenavledning  

Förslag 
vattenskydds-

föreskrifter

Riskanalys och 
riskvärdering

Handbok 
2010:5 med 
allmänna råd 

2003:16

Vattentäktens 
egenskaper

Juridisk praxis

Ambitionsnivå

Övriga 
åtgärder
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• Markarbeten  

• Uppläggning av asfalt och oljegrus  

• Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel 

6 Motivering till föreslagna skyddsföreskrifter 

Nedan utvecklas resonemanget avseende motivering till föreslagna 

vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde. 

Observera att vattenskyddsföreskrifter endast föreslås för den inre skyddszonen.  

1 § Kemikalier 

a Uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar 

eller andra transportbehållare, rymmande mer än 250 liter, och som innehåller 

petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller andra hälso- eller miljöfarliga 

produkter är förbjudet. Undantag gäller om lagringen sker med sekundärt 

skydd. Undantag gäller också för bränsle i drifttanken på fordon.  

b Lagring av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter och andra hälso- 

och miljöfarliga produkter får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller om 

lagringen sker med sekundärt skydd. Undantag gäller också lagring som sker 

i pannrum eller motsvarande i bostadshus som saknar golvbrunn. 

c Annan hantering än uppställning och lagring, av sammanlagt mer än 250 liter 

petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske 

utan anmälan. Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. 

Undantag gäller också för transporter.  

Motivering Petroleumprodukter är svårsanerade5 och kan redan vid mycket liten mängd 

störa eller omöjliggöra produktion av ett hälsosamt dricksvatten. Riskanalysen 

som utförts visar att hantering av farligt gods utgör en risk som påkallar behov 

av aktiv riskhantering. Hantering av petroleumprodukter för hushållens och 

lantbrukets utgör en lägre risk men förebyggande åtgärder, för att en 

föroreningssituation inte ska uppkomma, är ändå nödvändiga.  

Genom att reglera hantering av petroleumprodukter och andra hälsofarliga 

kemikalier minskar risken att hanteringen försämrar möjligheten att använda 

vattentäkterna för dricksvattenproduktion. Reglering av denna hantering 

rekommenderas även enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16.  

I vattenskyddsområden gäller generellt särskilda restriktioner för hantering av 

petroleumprodukter genom Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor 

(NFS 2017:5). Enligt dessa föreskrifter får brandfarliga vätskor och spilloljor 

inte hanteras inom vattenskyddsområde utan sekundärt skydd.  

                                                      
5 Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5. 
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Om det finns ett sekundärt skydd minskar risken att hanteringen av kemikalier 

ska orsaka läckage till omgivningen och därmed även risken för att 

vattentäkten ska förorenas. I de fall sekundärt skydd finns bedöms det vara en 

godtagbar förebyggande åtgärd som gör att hanteringen inte omfattas av de 

förbud eller krav på anmälan eller tillstånd som annars föreslås.  

Som komplement till föreslagna vattenskyddsföreskrifter behövs bland annat 

en fungerande beredskap för att förhindra spridning av en förorening till 

vattentäkten, eller till den plats där vattnet hämtas in till vattenverket, om en 

oförutsedd händelse inträffar. 

 

2 § Miljöfarlig verksamhet 

a Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder enligt 2–32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (SFS 2013:251 och eventuella senare ändringar) 

får ej bedrivas utan tillstånd. Undantag från tillståndsplikten gäller för sådan 

miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till behörig myndighet senast 

dagen före fastställandet av dessa skyddsföreskrifter. 

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

och hälsoskydd får ej ske utan tillstånd. 

Motivering Vid bristande hantering eller olycka kan skadliga mängder föroreningar läcka 

från en verksamhet och nå vattentäkten. Cocktaileffekter, som innebär att 

flera ämnen blandas och tillsammans är mer skadliga än varje ämne för sig, 

kan förstärka den negativa påverkan. Riskanalysen som utförts visar att 

olyckor eller utsläpp från bland annat industrier utgör en risk som påkallar 

behov av aktiv riskhantering. För de miljöfarliga verksamheter som redan är 

tillståndspliktiga enligt miljöbalken bedöms befintlig lagstiftning, tillsammans 

med det faktum att området avgränsas som vattenskyddsområde och den 

hänsyn som då ska tas i samband med prövning, vara ett lämpligt sätt att 

arbeta med hantering av risk för vattentäkten.  

Den föreskriften som föreslås syftar främst till att möjliggöra en skarpare 

prövning av sådana miljöfarliga verksamheter som enligt miljöbalken är 

anmälningspliktig. Genom att ställa krav på tillstånd för anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter ges kommunens miljönämnd tillfälle att innan 

verksamheten får påbörjas, upprätta villkor kopplade till tillståndet utifrån 

risken för påverkan på vattentäkten. Detsamma gäller för sådan sanering som 

enligt befintlig lagstiftning redan är anmälningspliktig. Villkoren kan innehålla 

krav på försiktighetsåtgärder så att verksamheten kan bedrivas på ett sätt 

som inte riskerar att påverka möjligheten att nyttja vattentäkterna för 

dricksvattenproduktion. Detta avspeglar kommunernas ambition att arbeta 

aktivt för att förebygga att risk för akut påverkan på vattentäkten uppkommer. 
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Reglering av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet rekommenderas även 

enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16.   

Som komplement till föreslagna vattenskyddsföreskrifter behövs bland annat 

en fungerande beredskap för en oförutsedd händelse orsakar spridning av 

förorenande ämnen till vattentäkten. För all miljöfarlig verksamhet och 

sanering är den ordinarie miljötillsynen som utförs en annan viktig del för att 

uppnå ett starkt vattenskydd, liksom verksamhetsutövarnas kunskap om de 

risker som finns och löpande egenkontroll för att verksamheten inte ska 

riskera att störa produktionen av ett hälsosamt dricksvatten.  

 

3 § Farligt avfall 

a Lagring och deponering av farligt avfall är förbjuden.  

Undantag gäller för lagring som sker: 

- på sådant sätt att spill eller läckage inte kan ske till vatten eller mark  

och  

- på plats dit obehöriga inte har tillträde.  

Undantag gäller även för lagring på miljöstationer för mottagning av farligt 

avfall från hushållen samt för sådant farligt avfall som regleras genom 

tillståndsplikt enligt andra paragrafer i dessa skyddsföreskrifter. 

Motivering Reglering av upplag av avfall rekommenderas enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd 2003:16. I föreslaget vattenskyddsområde bedöms övrig 

lagstiftning vara tillräcklig för att hantera den risk som uppkommer vid 

hantering av avfalls om inte klassas som farligt avfall.  

Riskanalysen som utförts visar att hantering av farligt avfall utgör en risk som 

påkallar behov av aktiv riskhantering. Farligt avfall kan medföra allvarlig 

förorening av en vattentäkt vid läckage från avfallet eller om avfallet genom 

ovarsamhet eller olycka hamnar direkt i vattnet. Cocktaileffekter, som innebär 

att flera ämnen blandas och tillsammans är mer skadliga än varje ämne för 

sig, kan förstärka den negativa påverkan. Genom att förbjuda lagring som 

sker på sådant sätt att spill eller läckage kan ske till vatten eller mark och där 

obehöriga kan ta sig in och orsaka oförutsett läckage eller spridning till 

omgivningen minskar risken för att vattentäkten förorenas. Detta avspeglar 

kommunernas ambition att arbeta aktivt för att förebygga att risk för akut 

påverkan på vattentäkten uppkommer. 

Som komplement till föreslagen vattenskyddsföreskrift behöver 

verksamhetsutövare arbeta för att säkerställa funktionen i de fysiska 

anordningar som ska omöjliggöra spridning till omgivningen och hindra 

obehöriga från att ta sig in till de platser där lagringen sker. Den ordinarie 

miljötillsynen som utförs i verksamheter med hantering av farligt gods av alla 
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slag är en annan viktig del för att uppnå ett starkt vattenskydd, liksom                          

verksamhetsutövarnas kunskap om de risker som finns och löpande 

egenkontroll för att verksamheten inte ska riskera att störa produktionen av ett 

hälsosamt dricksvatten. 

 

4 § Avlopp 

a Utsläpp av spillvatten eller kylvatten till vatten eller mark får ej ske utan 

tillstånd. 

b Spridning av avloppsslam eller humanurin får ej ske utan tillstånd. 

Motivering Den främsta påverkan från avlopp på Göta älv och Vänersborgsviken som 

vattentäkt avser parasiter och virus som riskerar att göra människor sjuka när 

de använder vattnet för dryck och matlagning i de fall parasiterna eller virusen 

inte avlägsnas i vattenverk. Riskanalysen som utförts, med parasiter och virus 

som bedömt ämne, visar att avlopp utgör en risk som kräver aktiv 

riskhantering. Även de kemikalier, t.ex. läkemedelsrester, mikroplatser och 

lösningsmedel som finns i spillvatten och processvatten från hushåll och 

verksamheter kan störa produktionen av dricksvatten i vattenverken.  

Befintlig lagstiftning ställer krav på tillstånd för stora utsläpp av spillvatten, nya 

spillvattenanläggningar och vissa sorters processvatten. Med den 

vattenskyddsföreskrift som föreslås stärks möjligheten att reglera mindre 

omfattande utsläpp av spillvatten och processvatten liksom äldre enskilda 

avloppsanläggningar som inte prövats enligt 9 kap i miljöbalken. Reglering av 

avloppsanläggningar, dock endast som innebär infiltration i marken, 

rekommenderas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16. I 

vattenskyddsföreskrifterna för Göta älv och Vänersborgsviken är 

kommunernas ambitionsnivå att tydligare reducera risken för främst spridning 

av parasiter och virus varför alla typer av enskilda avloppsanläggningar 

omfattas.  

Genom att införa krav på tillstånd för utsläpp av spillvatten och kylvatten, 

liksom för spridning av avloppsslam och humanurin, kan myndigheten ge 

villkor för verksamheten innan den får påbörjas. Villkoren syftar till att minska 

risken att det uppkommer en påverkan på vattentäkten som kan störa 

produktionen av dricksvatten.  

Som komplement till föreslagna vattenskyddsföreskrifter behöver den som har 

en anläggning som släpper ut spillvatten eller kylvatten genom kontroll och 

skötsel säkerställa funktionen i de fysiska anläggningar som syftar till att rena 

vattnet till en godkänd kvalitet innan det släpps ut i vatten eller mark. Den 

ordinarie miljötillsynen som utförs vid avloppsanläggningar av olika slag är en 

annan viktig del för att uppnå ett starkt vattenskydd liksom information till 
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allmänheten om att äldre enskilda avloppsanläggningar inte ger en tillräcklig 

rening av avloppsvattnet.  

 

5 § Dagvatten 

a Anläggning för avledning av dagvatten får inte inrättas utan tillstånd. 

Undantag gäller anläggning för avledning från ytor som utgörs av tomtmark, 

lokalgator eller gång- eller cykelväg. 

Motivering Dagvatten kan innehålla en mängd föroreningar och innehållet skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av område dagvattnet kommer ifrån. Cocktaileffekter, 

som innebär att flera ämnen blandas och tillsammans är mer skadliga än varje 

ämne för sig, kan förstärka den negativa påverkan. Riskanalysen som utförts, 

både avseende dagvatten från bebyggelse och vägar, visar att dagvatten 

utgör en risk som påkallar behov av en aktiv riskhantering. 

För Göta älv och Vänersborgsviken som vattentäkt utgör dagvatten främst en 

risk för störning i dricksvattenproduktionen i det fall dagvattnet för med sig en 

koncentration av ämnen som läckt ut t.ex. till följd av en olycka. Genom att 

reglera avledningen av dagvatten med tillståndsplikt i 

vattenskyddsföreskrifterna kan villkor ställas på hur avledningen ska ordnas 

för att hindra en akut förorening från att nå vattentäkten via dagvattnet. 

Beroende på hur förorenat dagvattnet är kan även hastig tillförsel av 

dagvatten i samband med skyfall orsaka problem vid framställning av 

dricksvatten. Möjligheten att tydligare lyfta den hänsyn som behöver tas till 

vattentäkten vid utformning av dagvattenhantering avspeglar kommunernas 

ambition att arbeta aktivt för att förebygga att risk för akut påverkan på 

vattentäkten uppkommer. 

För att hantera den risk för vattentäkten som orsakas av dagvatten behövs 

bland annat fysiska åtgärder som innebär skapande av 

dagvattenanläggningar som på ett effektivt sätt kan fånga upp och hindra 

föroreningar från att flöda vidare mot vattentäkten. Annat arbete som minskar 

risken för vattentäkten kopplat till dagvatten handlar om att genom 

uppströmsarbete se till att förorenande ämnen inte alls kan nå dagvattnet.  

 

6 § Jord och berg 

a Markarbeten får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller för markarbeten 

omfattande en sammanlagd jord-/bergvolym som är mindre än 400 m³. 

Motivering För Göta älv och Vänersborgsviken som vattentäkt utgör markarbeten främst 

en risk för störning i dricksvattenproduktionen genom att risken för skred ökar 

när marken bearbetas. Därtill finns en risk för vattentäkten om markarbeten 

sker där föroreningssituationen är värre än vad som var känt innan 
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markarbetet startade. Många sorters föroreningar kan vara fastlagda på 

markpartiklarna och med ökad och koncentrerad tillförsel av markpartiklar till 

vatten ökar även tillförseln av ämnen som kan störa dricksvattenproduktionen. 

Riskanalysen som utförts visar att olika ingrepp i marken, med anledning av 

det som beskrivs ovan, utgör en risk som påkallar behov av en aktiv 

riskhantering. 

Genom att reglera markarbeten med tillståndsplikt i vattenskyddsföreskrifterna 

kan villkor ställas på hur detta får ske så att risken minskar för en oönskad 

som kan medföra en akut störning i produktionen av ett hälsosamt 

dricksvatten. Detta avspeglar kommunernas ambition att arbeta aktivt för att 

förebygga att risk för akut påverkan på vattentäkten uppkommer. Reglering av 

markarbeten, bland annat i form av schaktning, pålning och spontning 

rekommenderas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16. 

Som komplement till föreslagen vattenskyddsföreskrift behöver arbete ske för 

att säkra skedkänslig mark, främst där det också är bekräftat eller misstänkt 

förekomst av föroreningar i marken men även i jungfrulig eller opåverkad 

mark. Vid markarbeten behöver verksamhetsutövaren ha kunskap om 

föroreningssituationen och skredbenägenheten i den mark där arbetet ska 

utföras och vidta de fysiska åtgärder som är nödvändiga för att arbetet inte 

ska riskera att störa dricksvattenproduktionen. Det behöver också finnas 

beredskap att hindra en påverkan på vattentäkten om en oförutsedd händelse 

inträffar.  

b Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan anmälan. 

Motivering Asfalt och oljegrus innehåller olika ämnen som kan störa produktionen av ett 

hälsosamt dricksvatten i det fall det sprids till vattentäkten i tillräckligt hög 

koncentration. Uppläggning av asfalt och oljegrus har inte bedömts i den 

riskanalys som utförts för vattentäkten. En anmälningsplikt i 

vattenskyddsföreskrifterna är ett komplement till övrig lagstiftning som 

möjliggör för kommunens miljönämnd att ge förelägganden om 

försiktighetsmått innan verksamheten påbörjas. Reglering av upplag av asfalt 

och oljegrus rekommenderas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16, 

dock med förbud vilket inte bedöms vara motiverat i föreslaget 

vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. 

 

7 § Bekämpningsmedel 

a Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel får ej ske utan tillstånd. 

Motivering Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra ett dricksvatten otjänligt. 

Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på 

människor. Riskanalysen som utförts visar att hantering av kemiska 

bekämpningsmedel påkallar behov av en aktiv riskhantering. 
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Kemiska växtskyddsmedel, liksom andra bekämpningsmedel, används av 

privatpersoner, företag och myndigheter.  

För Göta älv och Vänersborgsviken som vattentäkt är det i första hand inte 

normal användning av växtskyddsmedel som är en risk, utan oförutsedda 

händelser där en högre koncentration kan uppkomma i vattentäkten. Vid 

yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel finns ofta högre kunskap om 

hanteringen än vad privatpersoner normalt har. Den kunskap som finns och 

de mer eller mindre frivilliga åtgärder som görs bedöms dock inte vara 

tillräckliga för att minska risken för vattentäkten. Yrkesmässig hantering 

regleras i vattenskyddsföreskrifterna då det vid en oförutsedd händelse kan 

spridas så stora mängder till omgivningen att en störning bedöms kunna 

uppkomma i vattenverkens produktion av ett hälsosamt dricksvatten Genom 

den tillståndsplikt som föreslås kan villkor ges som syftar till att minska risken 

för att oförutsedda händelser medför att betydande mängder 

växtskyddsmedel når vattentäkten. Detta avspeglar kommunernas ambition 

att arbeta aktivt för att förebygga att risk för akut påverkan på vattentäkten 

uppkommer 

Reglering av bekämpningsmedel rekommenderas enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd 2003:16, dock med förbud vilket inte bedöms vara motiverat i 

föreslaget vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Inte heller 

bedöms det vara motiverat att reglera andra sorters bekämpningsmedel än 

växtskyddsmedel, bland annat eftersom övrig lagstiftning inom området 

utvecklats sedan de allmänna råden togs fram.  

Privatpersoner hanterar mindre mängder vid ett och samma tillfälle vilket inte 

innebär samma risk för vattentäkten, helt enkelt eftersom att en mindre mängd 

inte orsakar samma skadliga koncentration i vattentäkten.  

Som komplement till föreslagen vattenskyddsföreskrift är information om hur 

växtskyddsmedel kan påverka vattnet och miljön ett viktigt arbete, både riktat 

till privatpersoner och yrkesverksamma som hanterar växtskyddsmedel.  

 

7 Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde 

Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden, 

så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Göta älv och Vänersborgsviken. 

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. Det är därför inte möjligt att som 

bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ha en fullständig och aktuella beskrivning över all 

indirekt lagstiftning som råder. Den som berörs av vattenskyddsområdet är skyldig att 

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

lagstiftning. De i dagsläget6 gällande restriktioner och anvisningar som per automatik 

                                                      
6 2017-10-31  
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träder ikraft då ett område fastställs som vattenskyddsområde redovisas som utsnitt i 

bilaga F2 och redogörs kort för nedan; 

• Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 

2017:5). Enligt dessa föreskrifter får mer än 250 L brandfarliga vätskor och 

spilloljor inte hanteras inom ett vattenskyddsområdes primära (inre) och 

sekundära (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd. Cisterner i och ovan mark 

samt rörledningar och slangledningar ska ha sekundärt skydd. Undantag från 

kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller 

motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte 

tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under 

golv, utan ska förläggas väl synlig. Påfyllningsrör till cisterner inom 

vattenskyddsområde ska vara skyltade så att det framgår att det är inom 

vattenskyddsområde. I föreskrifterna anges också att om vattenskyddsområdets 

föreskrifter innehåller strängare krav så gäller de kraven. 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 2015:2). Dessa föreskrifter förmedlar genom 6 kap 1 § 

krav på tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom primär 

och sekundär skyddszon i vattenskyddsområden. Bestämmelsen gäller inte 

vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 och är därför 

inte aktuell inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Vänersborgsviken och 

Göta älv.  
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Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken 
vattenskyddsområde 

Information 

Den som bor eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområdet ska ha kontroll över sin 

verksamhet om den riskerar att påverka vattentäkten. Detta ska ske genom att fortlöpande och 

systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten för vattentäkten och 

dokumentera resultaten av undersökningarna och bedömningarna.  

Utöver dessa vattenskyddsföreskrifter finns det nationella föreskrifter om brandfarliga vätskor och 

spillolja (NFS 2017:5) som innebär särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det kan också finnas 

kommunala föreskrifter som gäller verksamheter inom vattenskyddsområde. Dessa finns att tillgå 

på respektive kommuns hemsida eller genom kontakt med kommunen.  

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde 

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken föreslås utgöras av två olika skyddszoner, 

inre skyddszon och yttre skyddszon.   

Inre skyddszon syftar till att skapa rådrum för att hinna upptäcka och åtgärda en akut förorening i 

händelse av olycka.  

• Den inre skyddszonen omfattar det vatten som inom 12 timmar når närmsta nedströms 

belägna råvattenintag samt en strandzon på 50 meter. 

• Längs Göta älv är den inre skyddszonen utvidgad och omfattar en strandzon på 100 meter.  

• Den inre skyddszonen omfattar nuvarande samt planerade bebyggda områden varifrån 

dagvatten inom 12 timmar når närmsta nedströms belägna råvattenintag.  

• Den inre skyddszonen omfattar vägområden för vägarna E6 samt E45 varifrån dagvatten 

inom 12 timmar når närmsta nedströms belägna råvattenintag.  

• Den inre skyddszonen begränsas längs kommungränsen mellan Vänersborg och Mellerud 

och dess förlängning mot Vänersnäs.  

 

Yttre skyddszon i vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken är en 

planeringsförutsättning som påkallar behov av hänsyn till vattentäkten och dess skyddsbehov vid 

prövningar av verksamheter och vid kommunal fysisk planering. Den yttre skyddszonen skapar 

medvetenhet för boende och verksamhetsutövare om den hänsyn som behöver tas till vattentäkten 

och dess skyddsbehov.  

Page 16 of 22Page 16 of 22



2 (7) 
 
     Fö rs l ag  t i l l  sk ydd sfö res k ri f te r  i no m  

     Vä ne rsbo rg s vik e n  oc h  Göt a  ä lv  va t te nsk ydd so mråde      

     In fo rmat io ns ha ndl i ng  

     2 01 9- 12- 11  

 

 

 

• Den yttre skyddszonen omfattar de delar av Vänersborgsvikens och Göta älvs 

tillrinningsområde, vilket inte omfattas av inre skyddszon.  

• Den yttre skyddszonen begränsas till tillrinningsområdet nedströms kommungränsen 

mellan Vänersborg och Mellerud och dess förlängning mot Vänersnäs.  

Vattenskyddsområden delas in i antingen inre och yttre skyddszon eller primär, sekundär och 

tertiär skyddszon. Yttre skyddszon för Göta Älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde 

motsvarar tertiär skyddszon enligt naturvårdsverkets handbok (NFS 2010:5). 

Förslag till skyddsföreskrifter 

Nedanstående skyddsföreskrifter avser vattenskyddsområdets inre skyddszon.  

1 § Kemikalier 

a) Uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller andra 

transportbehållare, rymmande mer än 250 liter, och som innehåller petroleumprodukter, 

övrigt farligt gods eller andra hälso- eller miljöfarliga produkter är förbjudet. Undantag gäller 

om lagringen sker med sekundärt skydd. Undantag gäller också för bränsle i drifttanken på 

fordon.  

b) Lagring av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter och andra hälso- och 

miljöfarliga produkter får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller om lagringen sker med 

sekundärt skydd. Undantag gäller också lagring som sker i pannrum eller motsvarande i 

bostadshus som saknar golvbrunn.  

c) Annan hantering än uppställning och lagring, av sammanlagt mer än 250 liter 

petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. Undantag gäller också för 

transporter. 

Ytterligare bestämmelser om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden följer i Naturvårdsverkets föreskrifter 

NFS 2017:5 med eventuella senare ändringar.  

2 § Miljöfarlig verksamhet 

a) Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder enligt 2–32 kap i miljöprövnings-

förordningen (SFS 2013:251 och eventuella senare ändringar) får ej bedrivas utan tillstånd. 

Undantag från tillståndsplikten gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken 

anmälts till behörig myndighet senast dagen före fastställandet av dessa 

skyddsföreskrifter. 

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

hälsoskydd får ej ske utan tillstånd. 

3 § Farligt avfall 

a) Lagring och deponering av farligt avfall är förbjuden. Undantag gäller för lagring som sker: 

- på sådant sätt att spill eller läckage inte kan ske till vatten eller mark  

och  

Page 17 of 22Page 17 of 22



3 (7) 
 
     Fö rs l ag  t i l l  sk ydd sfö res k ri f te r  i no m  

     Vä ne rsbo rg s vik e n  oc h  Göt a  ä lv  va t te nsk ydd so mråde      

     In fo rmat io ns ha ndl i ng  

     2 01 9- 02- 15  

 

 

 

- på plats dit obehöriga inte har tillträde.  

Undantag gäller även för lagring på miljöstationer för mottagning av farligt avfall från 

hushållen samt för sådant farligt avfall som regleras genom tillståndsplikt enligt andra 

paragrafer i dessa skyddsföreskrifter. 

4 § Avlopp 

a) Utsläpp av spillvatten eller kylvatten till vatten eller mark får ej ske utan tillstånd. 

b) Spridning av avloppsslam eller humanurin får ej ske utan tillstånd. 

5 § Dagvatten 

a) Anläggning för avledning av dagvatten får inte inrättas utan tillstånd. Undantag gäller 

anläggning för avledning från ytor som utgörs av tomtmark, lokalgator eller gång- eller 

cykelväg. 

6 § Jord och berg 

a) Markarbeten får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller för markarbeten omfattande en 

sammanlagd jord-/bergvolym som är mindre än 400 m³. 

b) Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan anmälan. 

7 § Bekämpningsmedel 

a) Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel får ej ske utan tillstånd.  

Allmänna bestämmelser 

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor i respektive kommun och kan bli förknippat med villkor. Tillsyn 

enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor i respektive 

kommun. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa skyddsföreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i den kommun där verksamheten ska 

bedrivas. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som 

anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa skyddsföreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i den kommun där verksamheten ska 

bedrivas. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga 

för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa skyddsföreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län efter hörande av berörda kommunala myndigheter och 

huvudman/huvudmän för nedströms belägen vattentäkt/-er inom vattenskyddsområdet. I 

samband med sådan prövning kan länsstyrelsen 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 andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 
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f) Tillstånd eller anmälan 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) Vid spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening ska 

tillsynsmyndigheten informeras om händelsen. Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller 

verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet är skyldiga att omedelbart rapportera om 

det inträffade. I de fall olyckan anmäls till SOS Alarm och föranleder utryckning kommer 

Räddningstjänsten att kontakta tillsynsmyndigheten. I de fallen krävs ingen ytterligare 

information. 

h) 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 akut risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till SOS Alarm 112. 

Liknande händelser av mindre akut karaktär skall snarast möjligt rapporteras till 

tillsynsmyndigheten. 

Skyltning 

a) Där farleder eller allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så 

behövs vid hamnar inom området eller vid vägar som passerar genom området ansvarar 

VA-huvudmannen 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 sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter 

som nämns i § 1a-c sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av VA- huvudmannen i den kommun där skylten ska 

sättas upp.  

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 åå1. 

Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in 

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

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

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

åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den 

myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat. 

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

skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
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Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet 

senast dd mm åå. 
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Definitioner 

Dagvatten Nederbördsvatten, dvs regn eller smältvatten, som inte tränger ned i 
marken utan avrinner på markytan. 

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

Farligt gods Farligt gods är ämnen och föremål som har egenskaper så att om 
de inte hanteras rätt under en transport utgör en risk för människor, 
djur eller omgivande miljö. 

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.  

Hushållsspillvatten Hushållsspillvatten är spillvatten som kommer från bostäder och 
serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av klosettvatten 
samt bad-, disk-, och tvättvatten (2 § SNFS 1994:7) oavsett om det 
kommer från privathushåll eller från vård- och serviceinrättningar, 
restauranger, personalkök, affärer etc. 

Hårdgjord yta  

Hälso- eller miljöfarliga 

produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter 

kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt 

gällande CLP-förordning (dvs kemikalier med faropiktogram) eller 

tidigare gällande föreskrifter enligt Kemikalieinspektionens 

föreskrifter KIFS 2005:7. 

Industrispillvatten Industrispillvatten är spillvatten som släpps ut från områden som 

används för kommersiell eller industriell verksamhet och som inte är 

hushållsspillvatten eller dagvatten (2 § SNFS 1994:7). Lakvatten 

från deponier omfattas inte. 

Kemiska 

växtskyddsmedel 

Med kemiskt växtskyddsmedel avses en kemisk produkt som är ett 

växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009. 

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak 

för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller 

konkurrerande växter. En kemisk produkt för ogräsbekämpning som 

används i annat syfte än att skydda växter (t.ex. för 

ogräsbekämpning på banvall) är fortfarande ett kemiskt 

växtskyddsmedel. 

Kylvatten Kylvatten innebär vatten som använts för kylning. Vatten som 
använts för kylning refererar till vatten som har använts för att kyla 
av t.ex. en industriprocess, och som alltså är varmare än 

vattnet i recipienten (det vattenområde som tar emot kylvattnet). 
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Lokalgata En lokalgata är en länk i lokalnät som förmedlar trafik inom ett 

bostadsområde och som har intilliggande fastigheter som start-och 

målpunkt, gågator, gångfartsområden och liknande. Motsvarar 

vägklassificering klass 7 och klass 8 i Trafikkontoret Göteborgs 

Stads Teknisk handbok (2018-12-12). 

Markarbeten Med markarbeten avses schaktning, grävning, borrning, fyllning, 

spontning, pålning och sprängning på land. 

Petroleumprodukter Med petroleumprodukter avses produkter innehållande råvaror 

utvunna från råolja (petroleum) samt naturgas. 

Sekundärt skydd 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, 

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. 

Spillvatten Spillvatten inkluderar både hushållsspillvatten och industrispillvatten. 

Tomtmark Med tomtmark avses mark upptas av byggnader och behövs för att 

byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål, samt 

trädgård och parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus. 

Allmän plats är inte tomtmark. 

Uppställning/parkering Med uppställning eller parkering avses en varaktighet längre än 

2 timmar och att fordonet eller behållaren har lämnats obevakat. 
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Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och 
Vänersborgsviken  

§ 24, 0744/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och 

Vänersborgsviken, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunfullmäktige ansöker om att länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområde och 

vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken i enlighet med bilaga 2 

till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, under förutsättning att samtliga ingående 

kommuner godkänt och delgett Göteborgs Stad sina beslut.  

Handling 
2019 nr 144. 

Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län – genom stadsledningskontoret 

Kretslopp- och vattennämnden 

Kungälvs kommun 

Lilla Edets kommun 

Trollhättans kommun 

Vänersborgs kommun 

Ale kommun 

 

Dag för justering 

2019-09-25 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-12 



 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

 

Justerande 

Helene Odenjung 

 

Justerande 

Martin Nilsson 

 



 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 1 (1) 

  

   

§ 117 Dnr 2020-13293  

Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens remiss om 
förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 
Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter, dnr 
1057/20 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över länsstyrelsens remiss om förslag till vattenskyddsområde med 

skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter till 

kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-13 med bilaga. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2020-08-28 

 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-08-28. 
 

Miljö- och klimatnämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

Sekreterare 

Sara Alander 

 

 

Ordförande 

Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 

Helena Norin (MP) 



 

 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (5) 

  

   

Yttrande till kommunstyrelsen över 
länsstyrelsens remiss om förslag till 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 
för Vänersborgsviken och Göta Älvs 
dricksvattentäkter, SLK dnr 1057/20 

Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över länsstyrelsens remiss om förslag till vattenskyddsområde med 

skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 

kommuner gemensamt tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med 

vattenskyddsföreskrifter. Göteborgsregionen (GR) har som representant för kommunerna 

ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för 

Vänersborgsviken och Göta Älv. Länsstyrelsen har nu skickat remiss av förslag till 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta älvs 

dricksvattentäkter till Göteborgs kommun. Länsstyrelsen har gjort mindre redaktionella 

ändringar jämfört med det förslag som skickades av kommunerna, samt tre ändringar i 

skyddsföreskrifterna rörande lagring av farligt avfall, undantag för tillståndsplikt för 

dagvattenanläggningar och hantering av förorenade massor.   

Miljö- och klimatnämnden anser att undantaget rörande lagring av farligt avfall är för 

generöst. Undantaget från tillståndsplikt bör endast gälla farligt avfall som uppkommit på 

den egna anläggningen och som lagras med tillräckliga skyddsmått. Miljöförvaltningen 

anser vidare att det behöver finnas en mängdgräns för vilka kvantiteter farligt avfall som 

omfattas av undantaget från tillståndsplikt, alternativt att det preciseras att lagring endast 

får ske i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för rationell 

borttransport av det farliga avfall som uppkommer i den egna verksamheten.  

Miljö- och klimatnämnden anser att länsstyrelsens formulering av 5§ rörande undantag 

från tillståndsplikt för anläggningar för avledning av dagvatten bör ses över. Nämnden 

anser att undantagen ska motsvara det som stod i förslaget som skickades in av 

kommunerna. Riskanalysen som utförts i samband med framtagande av 

skyddsföreskrifterna visar att dagvatten från bland annat bebyggelse, vägar och 

industriområden kan innebära en risk för vattentäkten.  

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 
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Miljö- och klimatnämnden önskar ett antal förtydliganden rörande tillståndsplikten för 

hantering av förorenade massor enligt 6§ b). Miljö- och klimatnämnden önskar även att 

det tydliggörs om en prövning enligt 2§ b) i skyddsföreskrifterna kan ersätta en prövning 

enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det nya skyddsområdet förväntas ha en positiv påverkan på den ekologiska dimensionen. 

Syftet med vattenskyddsområdet är att stärka skyddet för Vänersborgsviken och Göta älv som 

dricksvattentäkt. Det nya skyddsområdet knyter därmed an till miljömålet Levande sjöar och 

vattendrag, särskilt till delmålet Råvatten av god kvalité.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Remiss om förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 

Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter 
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Ärendet 
Länsstyrelsen har skickat remiss av förslag till vattenskyddsområde med 

skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta älvs dricksvattentäkter till 

kommunstyrelsen som skickat ärendet vidare till miljö- och klimatnämnden för yttrande.  

Sista svarsdag för remissen är den 28 augusti.  

Beskrivning av ärendet 
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 

kommuner (Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg) gemensamt 

tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter. 

Göteborgsregionen (GR) har som representant för kommunerna ansökt om att 

länsstyrelsen skall besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för Vänersborgsviken 

och Göta Älv. Länsstyrelsen har nu skickat remiss av förslag till vattenskyddsområde 

med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta älvs dricksvattentäkter till 

Göteborgs kommun med flera.  

Redan idag finns ett vattenskyddsområde som ger Göteborgs vattentäkt i Göta älv visst 

skydd. Det nya vattenskyddsområde som nu föreslås skapar också ett skydd för Kungälvs, 

Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs vattentäkter i Göta älv och i Vänersborgsviken. 

Samtidigt stärks skyddet för Göteborgs vattentäkt. Det nya skyddsområdet som föreslås 

inrättas är inom Göteborgs kommun ett område beläget uppströms befintligt 

vattenskyddsområde. Befintligt vattenskyddsområde i Göta älv med skyddsföreskrifter 

påverkas inte av detta förslag.  

Länsstyrelsen har dels gjort mindre redaktionella ändringar i skyddsföreskrifterna jämfört 

med vad som föreslogs av kommunerna, dels gjort ändringar i föreskrifterna som rör 

farligt avfall, anläggningar för avledning av dagvatten och förorenade massor.  

Gällande farligt avfall föreslår länsstyrelsen en ändring av 3§ i skyddsföreskrifterna som 

innebär att lagring av farligt avfall inom vattenskyddsområdet ska kräva tillstånd, bortsett 

från lagring som sker nederbördsskyddad, invallad och i inlåst utrymme som kan ske utan 

tillstånd. Förslaget från kommunerna var att lagring av farligt avfall var förbjuden, 

bortsett från lagring som sker nederbördskyddad, invallad och i inlåst utrymme. 

Länsstyrelsens motivering är att ett förbud bedöms vara alltför strängt och kräver 

långtgående undantag för att inte riskera att få orimliga konsekvenser för berörda 

verksamheter. Länsstyrelsen anser att det i en tillståndsprövning finns möjlighet att 

anpassa villkoren till just den specifika verksamhet som prövas. 

Länsstyrelsens föreslår en ändring av undantagen för tillståndsplikt rörande anläggningar 

för avledning av dagvatten under 5§ i skyddsföreskrifterna. Enligt förslaget som 

skickades in av kommunerna skulle tillstånd krävas för alla anläggningar för avledning av 

dagvatten, med undantag för dagvatten som avleds från ytor som utgörs av tomtmark, 

lokalgator eller gång- eller cykelväg. Länsstyrelsen föreslår att undantag från 

tillståndsplikten ska gälla för anläggande av anordning för avledning från tomtmark för 

bostäder utanför detaljplanelagt område och för avledning från detaljplanelagt område, 

förutom från område eller del av område planlagt för industri eller handel.  

Gällande förorenad mark vill länsstyrelsen lägga till en punkt (b) under 6§ i 

skyddsföreskrifterna om att användning av avfall, förorenade massor eller massor med 
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okänt föroreningsinnehåll för återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten ej får 

ske utan tillstånd.  

Förvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att skyddsområdet utökas och att skyddet för Göta älv 

förstärks.  

Miljöförvaltningen delar inte länsstyrelsens bedömning rörande undantag från 

tillståndsplikt för farligt avfall (3§ i skyddsföreskrifterna). Miljöförvaltningen anser att 

undantaget från vad som får lagras utan tillstånd är för generöst. Undantaget från 

tillståndsplikt bör endast gälla farligt avfall som uppkommit på den egna anläggningen 

och som lagras med tillräckliga skyddsmått. Miljöförvaltningen anser vidare att behöver 

finnas en mängdgräns för vilka kvantiteter farligt avfall som omfattas av undantaget från 

tillståndsplikt, alternativt att det preciseras att lagring endast får ske i den omfattning som 

behövs för att skapa förutsättningar för rationell borttransport av det farliga avfall som 

uppkommer i den egna verksamheten.  

Miljöförvaltningen anser att även hushållens eventuella lagring av farligt avfall behöver 

ske med tillräckliga skyddsmått för att undantas från tillståndsplikt. Vi utgår från att det i 

normalfallet fungerar väl.  

Miljöförvaltningen har synpunkter rörande länsstyrelsens ändring av 5§ i skrivelsen om 

undantag från tillståndsplikten för anläggningar för avledning av dagvatten. 

Länsstyrelsens skrivelse om undantag medger fler undantag än vad det ursprungliga 

förslaget från kommunerna innebär. Länsstyrelsens förslag innebär enligt förvaltningens 

tolkning att inget tillstånd krävs för dagvattenhantering för till exempel vägar, bebyggelse 

eller parkeringar inom detaljplanelagt område. Detta eftersom allt utom område eller del 

av område som är planlagt för industri eller handel undantas från tillståndsplikten för 

dagvattenanläggningar om anläggningen är belägen inom detaljplan. Länsstyrelsen har 

inte motiverat denna ändring. Riskanalysen som utförts i samband med framtagande av 

skyddsföreskrifterna visar att dagvatten från bland annat bebyggelse, vägar och 

industriområden kan innebära en risk för vattentäkten. Miljöförvaltningen anser att 

tillstånd ska krävas för alla anläggningar för avledning av dagvatten, med undantag för 

dagvatten som avleds från ytor som utgörs av tomtmark, lokalgator eller gång- eller 

cykelväg, enligt ursprungligt förslag inskickat av kommunerna. Miljöförvaltningen anser 

inte att den prövning som sker i detaljplanen rörande dagvatten motsvarar den som sker i 

tillståndsprövning när det gäller frågan om hur dagvatten ska tas omhand. Detta eftersom 

det inte går att reglera anläggningstyp eller exakt placering av dagvattenanläggning i 

detaljplanen. Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att anläggningar för avledning av 

dagvatten från vägar, parkeringar, och områden med flerfamiljshus samt andra områden 

med förorenat dagvatten omfattas av kraven på tillståndsplikt, oavsett om de är belägna 

inom detaljplanelagt område eller inte.  

Miljöförvaltningen önskar förtydliganden rörande tillståndsplikten vid mark- och 

anläggningsarbeten enligt 6§ b). Miljöförvaltningen anser inte att det framgår om 

tillståndsplikten gäller oavsett mängd avfall, om den även gäller jordmassor som 

återvinns inom samma område där de uppkom och som klarar de mätbara åtgärdsmålen 

eller endast externa tillförda massor. Miljöförvaltningen anser heller inte att det är tydligt 

vilka bakgrundshalter tillsynsmyndigheten ska utgå från vid bedömning av om massorna 

är förorenade eller inte. Det bör framgå om de bakgrundshalter som Naturvårdsverket 
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utgår från vid beräkning av generella riktvärden kan tillämpas. Miljöförvaltningen önskar 

även ett förtydligande angående om det ska finnas en gräns för hur förorenade massor 

som får tas in i skyddsområdet liknande den som finns i de befintliga föreskrifterna för 

nuvarande vattenskyddsområde i Göta älv. I befintligt skyddsområde får endast massor 

som uppfyller Naturvårdsverkets krav för känslig markanvändning tas in för återvinning 

inom skyddsområdet.  

Miljöförvaltningen anser även att det bör förtydligas om en tillståndsprövning enligt 2§ b) 

ersätter den anmälan som krävs enligt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. Miljöförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att endast 

en prövning (antingen tillstånd enligt 2§ b eller anmälan enligt 28§ i förordningen) av en 

sådan verksamhet görs. 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Peter Berntsson 

Avdelningschef  
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Yttrande över länsstyrelsens remiss om 
förslag till vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och 
Göta Älvs dricksvattentäkter (SLK 1057/20) 

Förslag till beslut 
Kretslopp och vatten ställer sig bakom Miljöförvaltningens yttrande över Remiss från 

Länsstyrelsen Västra Götaland – Förslag till vattenskyddsområde. Samt skickar detta som 

sitt eget yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens remiss om förslag till 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta Älvs 

dricksvattentäkter. 

Sammanfattning 
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 

kommuner gemensamt tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med 

vattenskyddsföreskrifter. Göteborgsregionen (GR) har som representant för kommunerna 

ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för 

Vänersborgsviken och Göta Älv. Länsstyrelsen har nu skickat remiss av förslag till 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta älvs 

dricksvattentäkter till Göteborgs kommun. Länsstyrelsen har gjort mindre redaktionella 

ändringar jämfört med det förslag som skickades av kommunerna, samt tre ändringar i 

skyddsföreskrifterna rörande lagring av farligt avfall, undantag för tillståndsplikt för 

dagvattenanläggningar och hantering av förorenade massor.   

Kretslopp och vatten ställer sig bakom och hänvisar till Miljöförvaltningens yttrande som 

finns här 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/695657

9EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20MKN%2020200825.pdf?O

penElement  det beslutas den 25/8 hos Miljö och Klimatnämnden.  

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 
 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Förvaltningsyttrande 

Utfärdat 2020-08-13 

Diarienummer 0518/20 

 

Strategiska samordningsstaben  

Lena Blom 

Telefon: 031-368 27 28 

E-post: lena.blom@kretsloppochvatten.goteborg.se  

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20MKN%2020200825.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20MKN%2020200825.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20MKN%2020200825.pdf?OpenElement
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Bilagor 
1. Remiss om förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 

Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/

6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20Bilaga%20

MKN%2020200825.pdf?OpenElement  

 

Sammanfattning av vad Miljöförvaltningen anser  
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex 

kommuner gemensamt tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med 

vattenskyddsföreskrifter. Göteborgsregionen (GR) har som representant för kommunerna 

ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om vattenskyddsområde och föreskrifter för 

Vänersborgsviken och Göta Älv. Länsstyrelsen har nu skickat remiss av förslag till 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta älvs 

dricksvattentäkter till Göteborgs kommun. Länsstyrelsen har gjort mindre redaktionella 

ändringar jämfört med det förslag som skickades av kommunerna, samt tre ändringar i 

skyddsföreskrifterna rörande lagring av farligt avfall, undantag för tillståndsplikt för 

dagvattenanläggningar och hantering av förorenade massor.   

Miljöförvaltningen anser att undantaget rörande lagring av farligt avfall är för generöst. 

Undantaget från tillståndsplikt bör endast gälla farligt avfall som uppkommit på den egna 

anläggningen och som lagras med tillräckliga skyddsmått. Miljöförvaltningen anser 

vidare att det behöver finnas en mängdgräns för vilka kvantiteter farligt avfall som 

omfattas av undantaget från tillståndsplikt, alternativt att det preciseras att lagring endast 

får ske i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för rationell 

borttransport av det farliga avfall som uppkommer i den egna verksamheten.  

Miljöförvaltningen anser att länsstyrelsens formulering av 5§ rörande undantag från 

tillståndsplikt för anläggningar för avledning av dagvatten bör ses över. 

Miljöförvaltningen anser att undantagen ska motsvara det som stod i förslaget som 

skickades in av kommunerna. Riskanalysen som utförts i samband med framtagande av 

skyddsföreskrifterna visar att dagvatten från bland annat bebyggelse, vägar och 

industriområden kan innebära en risk för vattentäkten.  

Miljöförvaltningen önskar ett antal förtydliganden rörande tillståndsplikten för hantering 

av förorenade massor enligt 6§ b). Miljöförvaltningen önskar även att det tydliggörs om 

en prövning enligt 2§ b) i skyddsföreskrifterna kan ersätta en prövning enligt 28§ 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det nya skyddsområdet förväntas ha en positiv påverkan på den ekologiska dimensionen. 

Syftet med vattenskyddsområdet är att stärka skyddet för Vänersborgsviken och Göta älv 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20Bilaga%20MKN%2020200825.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20Bilaga%20MKN%2020200825.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6956579EAC741F68C12585C8005A2866/$File/Handling%2011%20Bilaga%20MKN%2020200825.pdf?OpenElement
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som dricksvattentäkt. Det nya skyddsområdet knyter därmed an till miljömålet Levande 

sjöar och vattendrag, särskilt till delmålet Råvatten av god kvalité.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Expedieringskrets 
Kommunstyrelsen 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (7) 
   
   

Yttrande till Länsstyrelsen     Bilaga 5 

          

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Ärendenummer: 513-36723-2019 
 

Göteborgs Stads yttrande över Remiss av förslag till 
vattenskyddsområde 2020-06-15 om Ansökan om 
fastställande av vattenskyddsområde samt 
vattenskyddsföreskrifter för Vänersborgsvikens och Göta 
älvs dricksvattentäkter 

 
Göteborgs Stad ser positivt på att skyddsområdet utökas och att skyddet för Göta älv 
förstärks men lämnar följande synpunkter på förslaget: 

Göteborgs Stad delar inte länsstyrelsens bedömning rörande undantag från tillståndsplikt 
för farligt avfall (3§ i skyddsföreskrifterna). Staden anser att undantaget från 
tillståndsplikt endast bör gälla farligt avfall som uppkommit på den egna anläggningen 
och som lagras med tillräckliga skyddsmått. Staden anser vidare att det behöver finnas en 
mängdgräns för vilka kvantiteter farligt avfall som omfattas av undantaget från 
tillståndsplikt, alternativt att det preciseras att lagring endast får ske i den omfattning som 
behövs för att skapa förutsättningar för rationell borttransport av det farliga avfall som 
uppkommer i den egna verksamheten. Även hushållens eventuella lagring av farligt avfall 
behöver ske med tillräckliga skyddsmått för att undantas från tillståndsplikt och utgår från 
att det i normalfallet fungerar väl. 

Länsstyrelsens ändring av 5 § om undantag från tillståndsplikten för anläggningar för 
avledning av dagvatten medger fler undantag än vad det ursprungliga förslaget från 
kommunerna innebar. Länsstyrelsens förslag innebär enligt Göteborgs Stads tolkning att 
inget tillstånd krävs för dagvattenhantering för till exempel vägar, bebyggelse eller 
parkeringar inom detaljplanelagt område. Detta eftersom allt utom område eller del av 
område som är planlagt för industri eller handel undantas från tillståndsplikten för 
dagvattenanläggningar om anläggningen är belägen inom detaljplan. Länsstyrelsen har 
inte motiverat denna ändring. Riskanalysen som utförts i samband med framtagande av 
skyddsföreskrifterna visar att dagvatten från bland annat bebyggelse, vägar och 
industriområden kan innebära en risk för vattentäkten. Göteborgs Stad anser att tillstånd 
ska krävas för alla anläggningar för avledning av dagvatten, med undantag för dagvatten 
som avleds från ytor som utgörs av tomtmark, lokalgator eller gång- eller cykelväg, enligt 
ursprungligt förslag inskickat av kommunerna. Staden anser inte att den prövning som 
sker i detaljplanen rörande dagvatten motsvarar den som sker i tillståndsprövning när det 
gäller frågan om hur dagvatten ska tas omhand. Detta eftersom det inte går att reglera 
anläggningstyp eller exakt placering av dagvattenanläggning i detaljplanen. Staden anser 
att det är viktigt att anläggningar för avledning av dagvatten från vägar, parkeringar, och 
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områden med flerfamiljshus samt andra områden med förorenat dagvatten omfattas av 
kraven på tillståndsplikt, oavsett om de är belägna inom detaljplanelagt område eller inte. 

Göteborgs Stad önskar förtydliganden rörande tillståndsplikten vid mark- och 
anläggningsarbeten (6 § b). Staden anser inte att det framgår om tillståndsplikten gäller 
oavsett mängd avfall, om den även gäller jordmassor som återvinns inom samma område 
där de uppkom och som klarar de mätbara åtgärdsmålen eller endast externa tillförda 
massor. Staden anser inte heller att det är tydligt vilka bakgrundshalter 
tillsynsmyndigheten ska utgå från vid bedömning av om massorna är förorenade eller 
inte. Det bör framgå om de bakgrundshalter som Naturvårdsverket utgår från vid 
beräkning av generella riktvärden kan tillämpas. Göteborgs Stad önskar även ett 
förtydligande angående om det ska finnas en gräns för hur förorenade massor som får tas 
in i skyddsområdet liknande den som finns i de befintliga föreskrifterna för nuvarande 
vattenskyddsområde i Göta älv. I befintligt skyddsområde får endast massor som 
uppfyller Naturvårdsverkets krav för känslig markanvändning tas in för återvinning inom 
skyddsområdet. 

Göteborgs Stad anser även att det bör förtydligas om en tillståndsprövning (2 § b) ersätter 
den anmälan som krävs enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Det vore fördelaktigt att endast en prövning (antingen tillstånd enligt 2 § b 
eller anmälan enligt 28 § i förordningen) av en sådan verksamhet behöver ske. 

 

 
 
 
För Göteborgs kommunstyrelse 
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