
God dricksvattenkvalitet – ett miljömål
Att säkerställa en god dricksvattenkvalitet är ett viktigt mål 
för ett uthålligt samhälle. Vattenskyddsområden är ett av fl era 
verktyg som används för att garantera en hög kvalitet på vårt 
dricksvatten. I EG:s ramdirektiv för vatten och i de svenska 
miljömålen är målsättningen att alla vattentäkter som försörjer 
minst 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dag 
ska skyddas genom vattenskyddsområde.

Detta innebär att ett stort antal vattenskyddsområden kommer 
att fastställas de närmaste åren. Huvudmannen för respektive 
vattentäkt ansvarar för att så sker. I de fl esta fall är det kommu-
nen som är huvudman. 

I det här bladet har vi samlat tips och råd kring den dialog som 
ska föregå fastställandet av ett vattenskyddsområde.  Bladet har 
tagits fram i samarbete med representanter för LRF och några 
kommuner.

Dialog på ett tidigt stadium
Inom skyddsområdet kan det införas restriktioner för verk-
samheter som kan utgöra en risk för vattenkvaliteten. Det kan 
till exempel handla om inskränkningar i markanvändningen. 
Nivån på begränsningarna ska vara miljömässigt motiverad. 
Vid påtagligt försvårad markanvändning inom ett område kan 
markanvändaren ha rätt till ersättning, vilket regleras i miljö-
domstolen. 

För att skapa ett långsiktigt vattenskydd är det viktigt att redan 
på planeringsstadiet föra en dialog med dem som kan tänkas bli 
berörda av skyddsföreskrifterna. På så vis får berörda möjlighet 
att delta i processen som leder fram till fastställandet av ett vat-
tenskyddsområde. Genom samverkan kan skyddsföreskrifterna 
bli balanserade, rimliga och tydliga att efterleva och arbeta med. 

Vilka bör delta i diskussionen?
Det är viktigt att föra en diskussion med dem vars verksamheter 
påverkas mest av att ett vattenskyddsområde fastställs. Detta 
gäller i hög grad de areella näringarna och huvudmän för infra-
struktur, men även andra verksamhetsutövare kan vara aktuella. 
För att det ska bli en bra dialog med alla deltagare är det viktigt 

Förankra i dialog
– goda råd inför fastställandet av vattenskyddsområden

 
Tips för huvudmannen

Gruppens sammansättning är 
viktig. De som berörs mest bör få 
möjlighet att delta. Tänk dock på 
att gruppen inte får bli för stor. 

Inbjudan skickas till de lokala 
intresseorganisationer som kan 
vara aktuella inom det tilltänkta 
vattenskyddsområdet. Intresse-
organisationerna utser sedan en 
eller fl era representanter. 

För att åstadkomma bra dis-
kussioner är det viktigt att alla 
inbjudna deltagare får möjlighet 
att förbereda sig. Gå därför ut 
med inbjudan med god framför-
hållning.

Välj en tid på året då så många 
som möjligt kan delta.

Ta fram ett bra och pedagogiskt 
underlag. Försök att tillmötesgå 
deltagare som önskar ytterligare 
underlag i ärendet.

Huvudmannen bör var ordföran-
de, detta bör inte överlåtas åt en 
konsult. Det är däremot bra om 
konsulten kan delta och förklara 
särskilda tekniska frågor som 
kommer upp under diskussionen. 

Alla deltagare ska få komma till 
tals och få sina synpunkter be-
mötta, helst på plats, även om de 
lämnas utan åtgärd. 
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att gruppen inte är för stor. Därför kan diskussioner främst föras 
mellan huvudman och intresseorganisationer.

Man kan inte förvänta sig att få gehör för alla lämnade syn-
punkter, men man kan kräva att få föra fram sina synpunkter 
och att få dem bemötta. Det bästa är om synpunkterna bemöts 
på plats eftersom det då blir en dialog. Ibland är detta inte möj-
ligt, då får vattentäktens huvudman återkomma skriftligt eller 
muntligt vid ett senare tillfälle. 

Vilket underlag bör presenteras?
Det är viktigt att i ett tidigt skede presentera ett överskådligt 
underlag. En tydlig karta där skyddsområdets planerade utbred-
ning framgår bör fi nnas med. Dessutom bör det fi nnas material 
som beskriver vattenförsörjningen och trender när det gäller 
konsumtion och vattenkvalitet. 

En riskanalys för vattentäkten bör också ingå. Riskanalysen ska 
på ett strukturerat sätt beskriva och rangordna de risker som 
fi nns i området för vattentäkten. Skyddsföreskrifterna ska sedan 
på lämpligt sätt reglera de defi nierade riskerna för att minimera 
dess påverkan på vattentäkten. Här är det värdefullt att föra en 
dialog med personer med olika bakgrund och kompetens. 

Eftersom markanvändning ofta regleras genom förbud, till-
ståndsplikt eller anmälan är det viktigt att i denna fas också 
diskutera hur sådana ärenden bör hanteras för att passa både 
berörda verksamhetsutövare och myndigheter. Exempel på frå-
gor som kan ställas är hur ofta man behöver söka tillstånd och 
hur regleringen hanteras om en verksamhet berörs av fl era olika 
föreskrifter.

Vem leder diskussionen?
Huvudmannen för vattentäkten ska vara den som leder diskus-
sionen. Ställningstaganden som rör avgränsning och zonindel-
ning av skyddsområdet, föreskrifternas skärpa med mera, ska 
klargöras på ett tydligt sätt. Särskilda överväganden, till exempel 
att en viss anläggning eller vägsträckning inte ingår i skyddsom-
rådet och detta inte verkar miljömässigt motiverat, bör förklaras. 

Tips för övriga deltagare

Det är viktigt att alla kommer 
pålästa och har klart för sig vad 
som ska diskuteras. Diskussionen 
handlar inte om utan hur vatten-
skyddsområdet ska utformas och 
vilka åtgärder som krävs.

Var och en har ett eget ansvar för 
att skaffa sig relevant kunskap 
inom området. Kurser och utbild-
ningstillfällen erbjuds regelbun-
det av både intresseorganisatio-
ner och myndigheter. 

Ibland fi nns det önskemål om att 
delta med fl era representanter 
från sin intresseorganisation. För 
att balansera gruppens storlek 
och sammansättning är detta inte 
alltid möjligt. 

I diskussionen ska det framkom-
ma hur olika verksamheter be-
drivs. Kanske har det redan gjorts 
stora miljöförbättrande åtgärder 
i området i form av till exempel 
anläggning av våtmarker och 
nyttjande av skyddszoner? Kan-
ske kan ytterligare åtgärder före-
slås som innebär förbättringar för 
vattenskyddet?

Mer information

Naturvårdsverkets allmänna 
råd (2003:16) med tillhörande 
handbok (2003:6) om vatten-
skyddsområden. 

LRF:s lantbrukarpärm och CD 
till dig som äger eller brukar 
jord och skog inom vatten-
skyddsområde. 

Miljösamverkans rapport Vat-
tenskyddsområden, faststäl-
lande och tillsyn. 

 

Informationsbladet är utgivet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och LRF 
i samarbete med Borås och Uddevalla kommuner.  

Frågor besvaras av vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
Telefon 033-60 50 00 (växel) eller e-post vattenvard@o.lst.se
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