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Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Rödsvattnet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter 
för Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Rödsvattnet antogs 1992 och behöver anpassas till nu 
gällande lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 § 260 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på 
samråd, med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Rödsvattnet. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda råvattenkvalitén och minska risken för 
förorening av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas för att uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna 
minskas genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en 
olycksrisk inte effektivt reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan 
det kan krävas fysisk åtgärder för att minska risken för att en olycka sker eller för att 
förhindra att spill och läckage når ytvatten eller grundvattenmagasin. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Rödsvattnet skickades ut under vintern 2020. Det 
inkom många synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning 
från Havs- och vattenmyndigheten, nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt 
inkomna synpunkter. 

Utredning 
Utförd riskanalys, vattenförekomstens behov, synpunkter från boende, sakägare, 
myndigheter, organisationer samt föreningar inom området ligger till grund för förslaget 
om skyddsföreskrifter. Även om såväl risk analys som riskvärdering utgör viktiga 
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underlag finns det inte alltid en tydlig och enkel koppling till vattenskyddsområdets eller 
skyddsföreskrifternas utformning. 
Underlag som använts för framtagande av vattenskyddsföreskrifter: 

 Naturvårdsverkets handbok 2010:5 med Allmänna råd 2003:16 
 ”Bättre rådlös än rådvill” – Havs- och vattenmyndigheten, 2014:25 
 Juridisk praxis 
 Generell lagstiftning och föreskrifter 
 Riskanalys och riskvärdering 
 Områdets egenskaper 
 Ambitionsnivå 
 Bedömning av hur väl vattenskyddsföreskriften bidrar till reducerad risk 

 

Bedömning (Ska användas) 
Utförd riskanalys, vattenförekomstens behov, synpunkter från boende, sakägare, 
myndigheter, organisationer samt föreningar inom området ligger till grund för förslaget 
om skyddsföreskrifter. 
 
Utifrån genomförda informationsmöten, underhandlingar, framtagna beslutsunderlag 
och sammanställningar bedöms vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet klara för antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Rödsvattnet daterade 2022-11-29 
Vattenskyddsområde för Rödsvattnet daterat 2022-12-05 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-29 
Tekniskt underlag daterat 2023-01-10 
Riskanalys daterad 2022-11-29 
Samrådsredogörelse daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Andreas Sjögren 
Chef affärsdrivande verksamhet



      2022-11-
19

Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Föreskrift Kommunfullmäktige KS/2022:1108 § NNN (xxxx-xx-xx) 
Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

Beslutsdatum – Gäller tills vidare Chef affärsdrivande verks.
 KS /20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

 Kommunförvaltningens stab, 
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Inledning 
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar komunfullmäktige i Orust kommun 
om vattenskyddsområde för Rödsvattnets vattentäkt i Orust kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av karta, daterad 2022-
04-01. Vattenskyddsområdet är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 

Detta beslut träder i kraft dagen efter kommunfullmäktiges fastställande. Enligt 7 
kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om 
beslutet överklagas. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Mål 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 
med ett ansvar att förvalta naturens väl. 

Syfte 
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Rödsvattnets vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter 
normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 
Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden: 

 Naturvårdverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2021:10. 
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Vattenskyddsområdets zonindelning 

Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. 
Principen att området ska vara otillgängligt för andra verksamhetsutövare. 
Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås. 

Vattenskyddszonen är inte markerad i kartmaterialet. 

Primär skyddszon 
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut 
förorening. 

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där 
markområden på ett avstånd av 50 meter från ytvatten har inkluderats. 

Sekundär skyddszon 
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög ytvattenkvalitet 
och/eller att förbättra kvaliteten. 

För den sekundära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där 
markområden på ett avstånd av 100 meter från ytvatten har inkluderats. 

Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 
Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd 
som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
vilken vid tidpunkten för fastställandet av dessa föreskrifter är miljö- och 
byggnadsnämnden för Orust kommun. 

§ 1 Petroliumprodukter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 100 
liter kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Hantering av större mängd än 150 
liter kräver anmälan. 

Undantag gäller för transporter. 
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Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring där bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring dör bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NFS 2021:10. 

 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 
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§ 3 Bekämpningsmedel 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver 
anmälan. 

c Jord- och vattenslagning av plantor 
som behandlats med 
bekämpningsmedel är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 4 Växtnäringsämnen och patogener 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av 
naturgödsel och övriga 
växtnäringsämnen närmare än 15 
meter från vattendrag är förbjuden. 

Spridning inom området 15 till 50 
meter från vattendrag kräver 
tillstånd. 

- 

b Spridning av slam från reningsverk 
eller annan avloppsanläggning är 
förbjudet. 

Samma förskrift som i primär 
skyddszon. 
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Undantag gäller för eget 
omhändertagande av rest från 
torrtoalett. 

c Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

d Upplag av gödsel i stuka är 
förbjudet. 

- 

 

 

 

§ 5 Skogsbruk 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Slutavverkning omfattande mer än 
0,5 hektar kräver anmälan. 

Undantag gäller för manuell och 
motormanuell skogsavverkning. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

§ 6 Upplag 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, 
timmer under längre tid än en 
månad är förbjudet. 

- 
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Undantag gäller för uppläggning av 
ved eller andra träbaserade 
produkter, avsedda för uppvärmning 
av bostad på den aktuella 
fastigheten. 

b Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät 
täckning är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 7 Avloppsanläggningar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning av avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp 
till mark eller vatten är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär zon. 

b Ny avloppsanordning för rening av 
BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver 
tillstånd. 

- 

c Ändring av befintlig 
avloppsanordning kräver tillstånd. 

- 

 

 

 

 

§ 8 Vägar och parkering 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Nyetablering av allmän väg eller 
parkeringsplats för mer än 10 bilar 
kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga 
fordon eller arbetsmaskiner mer än 
tre timmar är förbjudet. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

Parkering eller uppställning 
utomhus av tunga fordon under 
längre tid än två dagar kräver 
anmälan. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

c Avledning eller annan hantering av 
dagvatten från hårdgjord 
parkeringsplats med en yta på mer 
än 100 m2 kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

d Yrkesmässig spridning av vägsalt 
eller dammbindningsmedel kräver 
tillstånd. 

Undantag gäller för saltinblandad 
sand (max 4 viktprocent salt). 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 9 Materialtäkter och markarbeten 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Samma föreskrift som i primär zon. 

b Markarbeten kräver tillstånd. Samma föreskrift som i primär zon. 
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Undantag gäller för schaktnings- 
och markarbeten på en 
sammanhängande yta mindre än 
200 m2. 

Undantag gäller även för underhåll 
av markledningar och diken. 

c Användande av avfall, förorenade 
massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll för återfyllnad 
eller andra anläggningsändamål är 
förbjudet. 

Återfyllnad eller annan användning 
av avfall och massor kräver 
tillstånd. 

 

 

§ 10 Energianläggningar och brunnar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för 
lagring eller utvinning av 
värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver anmälan. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 11 Transport 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Användning av bensin- eller 
dieseldrivet fordon på isbelagd sjö 

- 
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samt sjöflyg på sjö kräver 
tillstånd. 

b Användning av bensin- eller 
dieseldrivet fordon på vattendrag 
eller sjö är förbjuden. 

- 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum kommunfullmäktige anger i 
beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet 
överklagas. 

Övergångsbestämmelser 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och 
föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter 
ikraftträdandet av dessa föreskrifter. 

Dispens 
Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela 
dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I beslut om 
dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor 
som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap 2 § miljöbalken). 
Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt 
med föreskrifternas syfte. 

Tillstånd 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippade med villkor. Som 
förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 
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utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska 
lämnas in skriftligen. 

Anmälan 
I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen 
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa 
föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 
veckor före det att åtgärden påbörjas. Vid beslut kan den kommunala nämnden 
för miljöfrågor föreskriva om försiktighetsmått som anses erforderliga för att 
skydda vattentäkten. 

Undantag 
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövas eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 
9 och 11 kapitel eller annan förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och 
åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag 
från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från 
skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för att 
utbyggnad, drift, underhåll med mera. 

Övriga upplysningar 

Tillsyn 
Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken 
över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra 
generella förskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

Skyltning 
Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns 
skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får 
tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp 
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skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 
§ väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 
50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens 
tillstånd. 

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga 
produkter som nämns i 1 § och 2 § sker ska skylt finnas som informerar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 
huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov. 

Hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i 
miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara 
försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och 
motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland 
annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar 
inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan. 

Övriga lagstiftning 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte 
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett 
exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 

Ny lagstiftning 
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställts efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, 
gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

Påföljd 
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 § 
miljöbalken. 
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Ersättning 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att 
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till 
ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och 
miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det 
att beslutet vunnit laga kraft. 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för 
yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat 
tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap 1 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan 
ska göras till telefonnummer 112. Vid icke akuta fall till den kommunala nämnden 
för miljöfrågor. 

Definitioner av begrepp 
Arbetsfordon/arbetsmaskiner: Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa 
föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella 
maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller 
flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer. 

Avfall: Definieras enligt 15 kap miljöbalken. Grot ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten: Med avloppsvatten avses enligt miljöbalkens 9 kap 2 §: 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av 
spillvatten från WC (”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-
vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med 
miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att 
djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 
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hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som 
bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Dagvatten: Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap 2 § miljöbalken definierat som 
avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 
miljöbalken. 

Fordon: Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på 
mark, vatten eller is. 

Förorenade massor: Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor 
från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett 
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som 
avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering: Med hantering avses, i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller 
åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning. Omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av 
material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som 
till exempel förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- och 
skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt 
betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara 
anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Hushållsbehov: Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar 
av de största storlekarna som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hushållsspillvatten: Hushållsspillvatten är spillvatten från WC (”klosettvatten”) 
samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 
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Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter: Med hälso- och miljöfarliga produkter 
avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som 
farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. En 
kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som 
inte är en vara (14 kap § 2 miljöbalken). 

Manuell och motormanuell avverkning: I dessa föreskrifter avses manuellt och 
motormanuellt avverkningsarbete, arbete med såg och motorsåg, det vill säga 
maskiner som inte påverkar mark och ökar risken för slamflykt. 

Markarbeten: Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning 
och pålning. 

Materialtäkt: Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, 
grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. 

Naturgödsel: Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 
urin med ursprung från djur. I dokumentationen förekommer även begreppet 
stallgödsel. Stallgödsel är enligt Jordbruksverkets definition (SJVFS 2015:2): 
”husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage 
eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. 
Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” Stallgödsel är 
ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner. Med 
”andra organiska gödselmedel” menas exempelvis animaliska biprodukter, 
benmjöl, rötrester och kompost. Notera att stallgödsel härmed kan vara likställt 
med naturgödsel. 

Parkering och uppställning: Avser parkering/uppställning av tunga fordon, 
arbetsfordon/ arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på samma 
plats där uppsikt inte sker. Med tätt underlag i samband med parkering och 
uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras. 

Sekundärt skydd: Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den 
lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan 
behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En 
invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Läs gärna mer i NFS 2021:10. 
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Tunga fordon: Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt 
överstigande 3,5 ton. 

Tät täckning: Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd, 
uppträngande grundvatten och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med 
upplaget och att lakvatten därmed bildas. 

Upplag/uppläggning: Med upplag/uppläggning aves i dessa föreskrifter tillfällig 
eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av 
hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för 
regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som 
upplag. Detsamma gäller även för komposterbart hushållsavfall och 
trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Avslutade deponier är inte heller att betrakta 
som upplag. 

Växtnäringsämnen: Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter 
konstgödning, mineraliska, gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel samt urin med ursprung från djur i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1069/2009), biogödsel, vedaska samt övriga 
organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet eller slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning. 

Yrkesmässig: Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som 
juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet 
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den 
har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som 
tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 
 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 
 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 
i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin 
yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och 
egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”. 
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BILAGA 4- MOTIV TILL VALDA 

SKYDDSFÖRESKRIFTER  

 VATTENTÄKT 

Rödsvattnet, Orust kommun 

STATUS  

Version 2 

DATUM 

2022-11-29 

Inledning 

Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening 

av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för 

att uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 

För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas 

genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt 

reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysiska åtgärder 

för att minska risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når ytvattnet 

eller grundvattenmagasinet. 

Utförd riskanalys och inkomna synpunkter från boende inom området ligger till grund för 

förslaget om skyddsföreskrifter. Även om såväl riskanalys som riskvärdering utgör viktiga 

underlag finns det inte i alltid en tydlig och enkel koppling till vattenskyddsområdets eller 

skyddsföreskrifternas utformning, se Figur 1. 

 

Figur 1: Riskanalysen används för att synliggöra den samlade riskbilden i det riskinventeringsområde som 
undersökts i arbetet inför framtagande av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
Resultatet från riskanalysen, tillsammans med den efterföljande riskvärderingen, är ett av flera underlag 
som används vid framtagandet av förslaget. 
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Vattenskyddsföreskrifternas syfte 

I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde1 anges vad syftet bör vara med 

vattenskyddsföreskrifter i de olika skyddszonerna: 

• För den primära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i 

händelse av akut förorening.  

• För den sekundära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

vattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

När arbetet påbörjades med framtagande av vattenskyddsföreskrifterna gällde 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (NVFS 2003:16). De allmänna råden 

upphäves 27 januari 2020,  men då förslaget redan var utskickat för informationssamråd är de 

fortfarande referensram och norm. En platsspecifik anpassning av föreskrifterna måste alltid 

göras för att anpassa till förutsättningarna i det aktuella området. Havs- och vattenmyndigheten 

har under år 2021 kommit med en ny vägledning som lägger sin tyngd på att en lokal 

anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. Havs- och vattenmyndigheten önskar 

även att avgränsningarna för olika skyddszoner utgår från risker och inte som tidigare utifrån 

beräknade rinntider. 

Havs- och vattenmyndigheten har även utvärderat de allmänna råden i rapporten ”Bättre rådlös 

än rådvill?” (2014:25). Resultatet av den utvärderingen har beaktats vid framtagande av 

vattenskyddsföreskrifter för Rödsvattnets samt Korskällans vattentäkter. 

Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så 

långt som möjligt undvikas. Under senare år har det i vattenskyddssammanhang aktualiserats 

att de skyddsföreskrifter som föreslås ska vara möjliga att utöva praktisk tillsyn över, annars är 

de inte lämpliga som föreskrifter.  

Vattenskyddsföreskrifterna som föreslås för Orusts vattenskyddsområden Korskällan och 

Rödsvattnet har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus och 

representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som 

uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift, med 

stöd av miljöbalkens 7 kap, vid behov och med hänsyn till syftet innebära ett större krav på 

försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.  

Förslaget till skyddsföreskrifter är därtill resultat av en avvägning där den nytta som vattentäkten 

erhåller, med givna skyddsföreskrifter, sätts i relation till den uppoffring skyddsföreskrifterna 

medför för de som berörs. Vattenskyddsföreskrifterna ska bidra till ett långsiktigt skydd av 

vattentäkten, men får samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att uppnå detta. För att tillse 

att detta inte sker har berörda myndigheter och verksamhetsutövare fått möjlighet att yttra sig 

om förslaget. Förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. 

 
1 Naturvårdsverkets handbok 2010:5.  
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Riskinventering och riskbedömning 

Riskbedömningen påvisar platsspecifika riskobjekt i vattentäktens närområde. Syftet är att visa 

de största föroreningsriskerna för vattentäkten. Alla risker är inte av sådan vikt att åtgärder 

behöver vidtas.  

För att så effektivt som möjligt hantera de risker som ändå behöver reduceras bör de åtgärder 

som på bäst sätt reducerar risken väljas. Det är inte alltid möjligt att uppnå önskad 

riskreducering genom vattenskyddsföreskrifter varför vissa risker kan ha höga riskpoäng i 

riskanalysen men ändå inte regleras i vattenskyddsföreskrifter. I bilaga 1 Riskanalys och 

riskreducerande åtgärder Rödsvattnet presenteras exempel på riskreducerande åtgärder för de 

risker som identifierats. 

Informationssamråd och framtagande av nya föreskrifter  

Orust kommun skickade ut förslag på skyddsföreskrifter för Rödsvattnet under vintern 2020. Det 

inkom många synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning från Havs- 

och vattenmyndigheten, nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt inkomna synpunkter.  

Ett nytt förslag skickades för samråd till samtliga fastighetsägare sommaren 2022. Inkomna 

synpunkter och förändringar klargörs i samrådsredogörelsen. 

Motivering till föreslagna skyddszoner 

Rödsvattnet är en ytvattentäkt och då sätts skyddszonerna utifrån avstånd till sjö, å eller diken. 

Avstånden bygger på uppskattade rinntider.  

Inom den primära zonen ingår markområden på ett avstånd av 50 meter till ytvatten. Syftet med 

skyddszonen är att skapa rådrum vid en akut förorening.  

Inom den sekundära zonen är avståndet 100 meter. Syftet med den sekundära skyddszonen är 

att bibehålla en hög ytvattenkvalitet. 

I det förslag som kommunicerades 2020 fanns även en tertiär skyddszon. Syftet med 

skyddszonen var att beakta de föroreningar som i ett långsiktigt perspektiv kan påverka 

råvattnet. Området avgränsades av SMHIs tolkade avrinningsområde. Skyddzonen kan alltjämt 

användas av kommunen i planeringssammanhang för att kunna bedöma åtgärder som sker 

inom avrinningsområdet. En nackdel med att inte ha en tertiär skyddszon är att skyltning av 

området kan bli mer komplicerad samt att boende i området kan bli sämre på att anmäla olyckor 

som kan påverka grundvattnet. 

Motivering till förslagna skyddsföreskrifter  

1 § Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängd än 100 liter 
kräver tillstånd  

Hantering av större mängd än 150 liter 
kräver anmälan.  
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Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning till 

lagring där bådadera sker inom sekundärt 

skydd eller i pannrum som saknar 

golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning till 

lagring där bådadera sker inom sekundärt 

skydd eller i pannrum som saknar 

golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 
 

 Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 

2021:10. 

RISKANALYS 

Bränsletankar - farmartankar, mobila tankar, Ovarsam hantering 2 

Vägar, olycka med farligt gods, olycka tungt fordon 3 

MOTIVERING 

Utifrån resultat av riskbedömningen föreslås en reglering av hanteringen av 

petroleumprodukter. Hantering av petroleumprodukter, utan att det finns tillräckliga barriärer 

mot vattentäkten, kan redan vid mycket liten mängd spill eller läckage försämra 

råvattenkvaliteten och medföra potentiella hälsoeffekter. Det räcker med ett par droppar olja 

för att förorena en miljon liter vatten. Även om petroleumprodukterna inte når fram till 

vattentäkten kan ett spill ge långvariga effekter då ämnena kan stanna kvar i marken under 

lång tid och påverka både ytvatten och grundvatten.  

Petroleumprodukter orsakar stora problem i vattenverken i det fall förorenat vatten tas in i 

reningsprocessen. Hur allvarliga problemen blir beror på vilken typ av reningsprocess verket 

har. Oavsett reningsprocess finns risk att petroleumprodukter inte avlägsnas och därför finns 

kvar i dricksvattnet som når konsumenten. Petroleumprodukter är svårsanerade och kan 

orsaka driftstopp under lång tid. I värsta fall förstörs delar av reningsprocessen så de måste 

bytas ut helt.  

I föreskrifterna finns ett antal definitioner och förklaring av vad som avses med olika begrepp. 

Med hantering avses,  i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, spridning, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden. 

Volymen, som avses, är den totala volymen som hanteras vid varje tillfälle, alltså inte den 

totala volymen som hanteras under en viss perriod. 

Olyckor 
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Olyckor med farligt gods och tunga fordon får höga poäng i riskanalysen. Förebyggande 

arbete avseende vägutformning går inte att reglera i vattenskyddsföreskrifterna. Kommunen 

tar löpande fram risk- och sårbarhetsanalyser och utifrån vad som framkommer sker ett 

samarbete tillsammans med Trafikverket.  

Generella regler inom vattenskyddsområde 

Naturvårdsverket har tagit fram nya generella regler (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna gäller inom 

primär och sekundär skyddszon. Från och med januari år 2022 ska cisterner för lagring av 

mer än 150 liter inom området vara försedda med sekundärt skydd. 

Undantag från föreskriften 

Föreskriften har kompletterats med undantag för att förenkla vardagen för de verksamma 

inom området.  

Ett spill/läckage som uppkommer i samband med transporter eller vid vägunderhåll förväntas 

uppmärksammas fort då det finns personer i närheten. Enligt föreskrifternas övriga 

upplysningar ska olyckor omgående anmälas 

 

2§  Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen som impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller 
miljöfarliga kemiska produkter kräver 
tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd. 

RISKANALYS 

Bebyggelse hemkemikalier 2 

MOTIVERING 

Hälso- och miljöfarliga produkter omfattar många olika ämnen av varierande farlighet för 

människors hälsa. De kemikalier som avses i dessa föreskrifter är märkta som Hälso- och 

miljöfarliga produkter och det finns information på förpackningen hur de ska hanteras och hur 

förpackningen ska hanteras. Exempel på vanligt miljöfarliga produkter är lösningsmedel, 

impregneringsmedel och färger. 
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Hantering av sådana ämnen kan, om barriärer saknas mellan hanteringen och vattentäkten, 

orsaka försämrad råvattenkvalitet som kan nå konsumenterna och kan då medföra 

hälsoeffekter.  

Inom Rödsvattnet finns många bostäder och verksamheter inom primär och sekundär zon 

och det hanteras troligen hälso- och miljöfarliga kemiska produkter inom området varför det 

ur risksynpunkt är viktigt att reglera risken, men den hantering och de mängder som normalt 

sker i ett hushåll utgör ingen stor risk för vattentäkten varför endast större mängder regleras.  

För att skydda vattentäkten har hantering av större mängder än för hushållsbehov belagts 

med förbud inom primär zon samt tillstånd inom sekundär zon. De som har behov av att 

hantera större mängder behöver kunna lagra kemikalierna inom sekundärt skydd (till exempel 

en invallning) för att tillse att läckage och spill inte förorenar mark och vatten.    

 

3§ Bekämpningsmedel 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

b Jord- och vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

RISKANALYS 

Jordbruk bekämpningsmedel 2 

Bebyggelse bekämpningsmedel 2 

MOTIVERING 

Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser 

har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta 

bekämpningsmedel som används inom jordbruket har en begränsad löslighet i vatten och 

därmed begränsad rörlighet i marken men kan ändå röra sig till ytvatten och grundvattnet 

under vissa förhållanden. Vattentäkten Rödsvattnet är central för kommunens 

vattenförsörjning och en påverkan av bekämpningsmedel skulle skapa stora utmaningar. 

Risken som ett ämne eller en verksamhet utgör för vattentäkten beror bland annat på 

mängden av förorenande ämnen som hanteras, ämnenas farlighet, avståndet till vattentäkten 

och sannolikheten för ett spill eller en olycka som gör att ämnet når miljön. Risken för 

förorening av vattentäkten bedöms vara störst om en olycka sker vid påfyllning eller spridning 
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Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är reglerat via miljöbalken och det finns krav 

kring utbildning samt regler kring dokumentation kring spridning och väderlek. Vid 

yrkesmässig hantering finns möjlighet att använda mer kraftfulla preparat och koncentrationer 

än de som finns tillgängliga för privatbruk. 

Ett exempel på krav som kan ställas vid spridning i sekundär skyddszon är uppvisande av 

simuleringar för planerad spridning från verktyget MACRO DB. Detta är ett verktyg som SLU 

(kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel) har tagit fram med stöd av Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. MACRO-DB simulerar halten bekämpningsmedel 

som når omgivande mark och vatten vid spridning, baserat på platsspecifika förhållanden. 

Verktyget möjliggör för tillsynsmyndighetern att förbjuda vissa preparat som inte bör 

användas inom vattenskyddsområdet men att tillåta de som kan godtas. Det är också möjligt 

att genom resultaten från simuleringarna utröna hur spridning kan anpassas för att minska 

mängden bekämpningsmedel som når omgivande mark och vatten. Förslagsvis kan tillstånd 

sökas för flera ämnen och områden samtidigt.  

Många kommuner tillämpar tillstånd som gäller under flera odlingssäsonger. Tillstånden kan 

utformas så att ändringar av preparat kan ske genom anmälan. 

Då privatpersoner inte har samma kunskap och utbildning inom hantering av 

bekämpningsmedel ställs ett krav på tillstånd för hantering inom primär zon. Det anses inte 

motiverat att införa restriktioner för privatpersoners bruk av kemiska bekämpningsmedel i 

sekundär skyddszon.  

Inom den primära zonen finns mycket skog och om den vid tillfälle ska föryngras är det 

förbjudet att göra det med plantor som är behandlade med bekämpningsmedel med 

anledning av risken för att påverka vattentäkten negativt. 

Generella regler inom vattenskyddsområde  

Det finns numera inga särskilda krav som träder i kraft med anledning av 

vattenskyddsområde. Tidigare generella krav som gällde inom vattenskyddsområde 

upphävdes 2018. 

Undantag från föreskriften 

Användning inomhus vid enstaka punktinsatser är undantaget från tillstånd för att t.ex. 

möjliggöra eventuell bekämpning av ohyra. Undantaget avser användning och omfattar inte 

lagring m.m. Fastighetsägaren kan alltså inte använda undantagsregeln för att lagra 

bekämpningsmedel. Syftet är inte heller att möjliggöra återkommande användning i växthus 

etc. 

 

4§ Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Yrkesmässig spridning av naturgödsel och 
övriga växtnäringsämnen närmare än 15 
meter från vattendrag är förbjudet.  
 
Spridning inom området 15 till 50 meter 
från vattendrag kräver tillstånd. 
 

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Undantag gäller för eget omhändertagande 
av rest från torrtoalett.  

 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

c Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 

Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 
2 djurenheter  kräver anmälan. 

Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 

Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 
djurenheter kräver anmälan. 

d Upplag av gödsel i stuka är förbjudet. - 

RISKANALYS 

Växtnäringsämnen 2 

Djurhållning 1 

Slamlagring var ej med i riskanalysen  

MOTIVERING 

Rödsvattnet ligger inom nitratkänsligt område vilket redan idagsläget medför strängare krav 

kring lagring och spridning av gödsel. Reglerna är satta för att minska läckage av kväve och 

fosfor till vattendrag och tar inte särskild hänsyn till påverkan på dricksvatten. Det finns därför 

i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning skäl att ställa ytterligare krav på 

hantering precis intill en vattentäkt. 

Hantering av naturgödsel kan medföra försämrad råvattenkvalitet som vid speciella 

omständigheter kan nå råvattenintaget och då medföra potentiella hälsoeffekter på grund av 

fekala bakterier.  

Hälsoeffekter kan orsakas av mikrobiella föroreningar från gödsel men även av höga halter 

nitrit. Även hantering av konstgödsel innebär risk för vattentäkten med anledning av höga 

kvävehalter. 

I Rödsvattnets råvattenintag noteras återkommande överskridande halter av koliforma 
bakterier vilket tyder på att de generella reglerna inte skyddar den aktuella vattentäkten 
tillräckligt. Även om området är flackt och gödselspridningen sker vid tillåtna tidpunkter finns 
det risk för att gödselpartiklar transporteras till närliggande vattendrag vid ogynsamma 
väderförhållanden  
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För att minska risken för påverkan på råvattnet har förbud för spridning av naturgödsel i direkt 

närhet till primär zon föreslagits. Även hantering av konstgödsel innebär risk för vattentäkten. 

I samband med samrådet inkom många synpunkter kring förbudet att sprida naturgödsel 
inom primär zon. Området runt Rödsvattnet brukas av flertalet mindre jordbruk varav 
huvuddelen bedriver odling av vall till de egna djuren. Om spridning av naturgödsel inom 
primär zon förbjuds har flertalet svårigheter att kunna förse marken med gödning samt sprida 
sin gödsel. Vattenskyddsområdet är flikigt vilket innebär att många mindre åkrar ligger inom 
primär zon. 

Flertalet boende förespråkar en mindre skyddszon än de 50 meter som primärzonen 
omfattar. Förslag förekommer på spridningsfria zoner på 6-20 meter. Orust kommun har efter 
noga övervägande av riskerna bedömt att ett förbud avseende spridning inom de närmaste 
15 meterna kan vara lämplig inom det aktuella området. Den som har ett behov av att sprida 
gödsel närmare än 15 meter kan ansöka om dispens hos miljöenheten. Det är 
tillståndspliktigt att sprida växtnäringsämnen inom zonen 15-50 meter från vattendrag. 

Slam 

På grund av de kemiska och mikrobiologiska föroreningarna som slam från 

avloppsanläggningar kan innehålla förbjuds spridning av slam inom både primär och 

sekundär skyddszon. 

Lagring (gödselvårdsanläggning och stuka) 

Genom att förbjuda tillkommande lagringsplatser för stallgödsel inom den del av 

vattenskyddsområdet som ligger i direkt anslutning till vattentäkten skapas förutsättningar för 

tillräckliga barriärer mellan riskkällan och vattentäkten. Lagring av konstgödsel är inte 

förknippat med samma risker för läckage som stallgödsel varför endast lagring av stallgödsel 

regleras i föreskrifterna.  

De som har en befintlig gödselstad behöver lämna in en anmälan. Vid handläggningen av 

anmälan kommer miljöenheten bedöma om gödselhanteringen uppfyller kraven för 

nitratkänsliga områden.  

Med anledning av förekommande återkommande problem med bakterier i vattnet förbjuds 

lagring i stuka i primär skyddszon.  

Spillning från strandbetande djur omfattas inte av föreskrifterna gällande spridning av gödsel. 

 

5§ Skogsbruk  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 Slutavverkning omfattande mer än 0,5 
hektar kräver anmälan. 

Undantag gäller för 
manuell och motormanuell 
skogsavverkning. 
 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 
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RISKANALYS 

Skogsbruk upplag timmer 1 

Skogsbruk avverkning 1 

MOTIVERING 

Vid en avverkning ökar risken för näringsläckage och slamtransport till vattendrag varför 

skogsbruk vanligtvis regleras i vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkter i områden med 

många mindre skogsbruk. Området vid Rödsvattnet bedöms vara extra känsligt för 

näringsläckage och slamtransport.  

Det finns ett antal vanliga åtgärder inom skogsbruket så som avverkning, markberedning, 

skyddsdikning, dikesrensning, återplantering och askåterföring som kan ge effekter på vatten.  

Avverkningar och vissa andra skogliga åtgärder handläggs och bedöms av Skogsstyrelsen. 

Vid avverkning som omfattar minst 0,5 hektar behöver en anmälan lämnas till 

Skogsstyrelsen. Anmälan ska lämnas minst sex veckor innan avverkningen påbörjas och får 

bara omfatta en behandlingsenhet (ett enda sammanhängande område) men är giltig i 5 år. 

Gallring och röjning är inte anmälningspliktigt. Det ska poängteras att Skogsstyrelsen inte är 

tillsynsmyndighet över miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Frågor rörande 

slamflykt, uppställning av fordon, cisterner för tankning, risker för körskador m.m. kan behöva 

granskas ytterligare när arbetet sker i nära anslutning till en vattentäkt. 

Genom att föreskriva om anmälningssplikt är det möjligt för tillsynsmyndigheten att förelägga 

om hur avverkningen ska utföras så att riskerna för påverkan på vattendragen minskas. 

Kommunens prövning ska ske i samråd med skogsstyrelsen och det är en fördel om de kan 

anpassas till samma tidsintervall. 

Det är allstå enbart mer omfattande slutavverkningar som regleras. Skötsel och underhåll 

regleras inte. 

 

6§ Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
under längre tid än en månad är förbjudet.  

Undantag gäller för uppläggning av ved 
eller andra träbaserade produkter, avsedda 
för uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 
 

- 

b Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät täckning är 
förbjudet. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 
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RISKANALYS 

Skogsbruk, upplag av timmer 1 

Potentiellt förorenat område 1 

MOTIVERING 

Bark, flis, timmer 

Vattenförsörjning kan påverkas negativt vid lagring av timmer, flis, spån och bark, t.ex. 

genom påverkan från trafik, grumling och utlakning av näringsämnen och fenoler. Därför 

föreslås att upplag av bark, flis, spån och timmer, längre än en månad är förbjudna. 

Föreskriften syftar till att flytta uppläggningsplatserna längre än 50 meter från vattendraget. 

Upplag av virke är reglerat via väglagen. Syftet är att tillse att olyckor inte sker vid upplag och 

lastning. Det finns även regler kring hur länge virke kan ligga med anledning av 

skadedjursangrepp till exempel av granbarkborre. Dessa regler hanterar inte påverkan på 

kringliggande vattendrag. 

Salt 

Läckage från upplag av vägsalt och dammbindningsmedel kan förorena vattentäkten då 

dessa ämnen är lättlösliga och lättrörliga i vatten. Det ligger även i verksamhetsutövarens 

intresse att vatten inte når dessa upplag av samma anledning. Upplagen kan dock 

förekomma så länge de täcks så att regnvatten inte urlakar dem.   

 

7§ Avloppsanläggningar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning för avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp till 
mark eller vatten är förbjuden. 

 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon 

b Ny avloppsanordning för rening av BDT-
avlopp (bad, disk, tvätt) kräver tillstånd. 

 

- 

c Ändring av befintlig avloppsanordning 
kräver tillstånd. 

- 

RISKANALYS 

Enskilda avlopp 1 

MOTIVERING 
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I orenat spillvatten finns parasiter och virus som riskerar att göra människor och djur sjuka 

när de dricker vattnet. Förutom de mikrobiologiska föroreningarna medför spillvatten ett 

utsläpp av näringsämnen såsom kväveföreningar, som även de kan ge hälsoeffekter vid 

högre koncentrationer. Risken finns även att vattnet är förorenat av kemiska ämnen såsom 

medicinrester och kemikalier som används i hushållet. 

Att installera en ny avloppsanläggning är generellt tillståndspliktigt. Kommunen har möjlighet 

att bestämma vilka utsläppsnivåer som accepteras utifrån hur tillrinningsområdet klarar 

miljökvalitetsnormerna och om området bedöms ingå i hög eller normal skyddsnivå. Ett 

område som ligger nära en vattentäkt eller inom ett vattenskyddsområde klassas vanligtvis 

som hög skyddsnivå. 

Genom att förbjuda nya enskilda avloppsanläggningar med toalettutsläpp vill kommunen 

styra bort utsläppen och på så sätt minska risken för mikrobiell föroreningsspridning. De som 

vill anlägga avlopp kan välja att anlägga en sluten tank eller torrtoalett.  

Generellt är anläggande av en avloppsanordning för  BDT-vatten anmälningspliktigt, men då 

arbetet och utsläppet sker i primär zon beläggs installationen med tillståndsplikt. 

Att ändra en avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande funktion beläggs 
med tillståndsplikt. Detta för att kunna villkora kring utsläppsnivåer. 
Det sker en stor teknikutveckling inom området enskilda avlopp. Förr var det vanligt med 
olika infiltrationsanläggningar men i dag finns många olika mindre reningsverk. Det ställs idag 
krav på att anläggningarna ska kunna uppnå utsläppsnivåer beroende av var fastigheten 
ligger. Det ställs alltså olika krav på rening beroende av hur det aktuella avrinningsområdet 
uppnår miljökvalitetsnormer. Det är få äldre anläggningar som uppnår de reningskrav som 
ställs på nya anläggningar.   
 

Vid förbättring av befintliga anläggningar tillämpas oftast normal skyddsnivå för miljöskydd, 

men en bedömning görs alltid i det enskilda fallet och kan variera beroende på 

förutsättningarna på platsen. Då aktuella avlopp ligger nära vattentäkten bör de prövas mot 

hög skyddsnivå. Mot denna bakgrund krävs att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, vilket 

säkerställs genom tillståndsförfarandet.   

 

8§ Vägar och parkering  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av allmän väg eller 
parkeringsplats för mer än 10 fordon kräver 
tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga fordon 
eller arbetsmaskiner mer än tre timmar är 
förbjudet. 

Undantag gäller för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 

Parkering eller uppställning utomhus av 
tunga fordon under längre tid än två dagar 
kräver anmälan. 

Undantag gäller för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
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utomhus försedd med oljeavskiljare eller 
parkering med uppsamlingskärl under 
motor och bränsletank som rymmer hela 
bränslevolymen. 

utomhus försedd med oljeavskiljare eller 
parkering med uppsamlingskärl under 
motor och bränsletank som rymmer hela 
bränslevolymen. 

c Avledning av dagvatten från hårdgjord 
parkeringsplats med en yta på mer än 100 
m2 kräver tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

d Yrkesmässig spridning av vägsalt eller 
dammbindningsmedel kräver tillstånd  
 
Undantag gäller för saltinblandat sand 
(max 4 viktprocent salt). 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

RISKANALYS 

Vägar vägdagvatten 1 

Vägar vägsalt 1 

Vägar olycka 3 

Bebyggelse, dagvatten 1 

MOTIVERING 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats innebär stora risker för påverkan på vattentäkten 

genom risk för spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Mot denna 

bakgrund krävs tillstånd för nyetablering av väg i primär och sekundär skyddszon. Tillstånd 

bedöms inte behöva sökas för enstaka parkeringsplatser eller mindre vägar. Om så stora ytor 

som krävs för parkering av minst 10 personbilar hårdgörs bedöms det viktigt att kunna ställa 

krav på utformning för att minimera risken att dagvatten förorenar vattentäkten.  

Vid parkering av fordon och anläggning av vägar kan spill och läckage av petroleumprodukter 

uppstå. Vid större anläggningsarbeten är risken större. Obevakad uppställning direkt på grus 

eller gräsyta under en längre tid kan utgöra en risk för vattentäkten då spill eller läckage inte 

upptäcks och åtgärdas. Att tiden är satt till tre timmar är för att möjliggöra att man ska kunna 

lämna sitt fordon/arbetsredskap i samband med lunch och liknande. Inom den sekundära 

zonen sätts tiden till två dygn. Undantag finns för parkering där uppsamling av eventuellt 

läckage kan ske.  

Vid större parkeringsplatser förekommer en reell risk för läckage via dagvattenbrunnar till 

diken och senare vattentäkten. Enligt föreskrifterna krävs tillstånd även för befintliga 

parkeringsytor som är större än 100 m2. Föreskriften omfattar även befintliga parkeringsytor 

vilket medför att åtgärder kommer att behöva ske vid dessa anläggningar. 

Stora problem kan uppstå på vattentäkter på grund av vägsalt eftersom kloridjonen är mycket 

lättrörlig och transporteras med vägdagvattnet ned till ytvattendrag. Förhöjda kloridhalter i 

dricksvattnet kan ge ökad korrosion och vid höga halter risk för smakförändringar. För att 
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undvika påverkan på vattentäkter från användning av vägsalt krävs tillstånd inom primär och 

sekundär skyddszon.  

 

9§ Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. 

 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Undantag gäller för schaktnings- och 
markarbeten på en sammanhängande yta 
mindre än 200 m2. 

Undantag gäller även för underhåll av 
markledningar och diken  

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

 

c  Användning av avfall, förorenade massor 
eller massor med okänt ursprung eller 
okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, 
utfyllnad eller andra anläggningsarbeten är 
förbjudet. 

Undantag gäller för återfyllnad med 
uppgrävda massor, som inte misstänks 
vara förorenade och som varit tillfälligt 
upplagda (kortare än tre månader)  i 
samband med akuta markarbeten. 

Användning av avfall, förorenade massor 
eller massor med okänt ursprung eller 
okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, 
utfyllnad eller andra anläggningsarbeten 
kräver tillstånd. 

Undantag gäller för återfyllnad med 
uppgrävda massor, som inte misstänks 
vara förorenade och som varit tillfälligt 
upplagda (kortare än tre månader)   i 
samband med akuta markarbeten. 

 

RISKANALYS 

Husbehovstäkt 1 

MOTIVERING 

Vid markarbeten uppkommer olika sorters risker, exempelvis ökar grundvattnets sårbarhet för 

förorening när material tas bort men även risker förknippade med petroleumprodukter m.m. 

En del av dessa risker regleras i andra paragrafer i skyddsföreskrifterna, t.ex. hantering av 

petroleumprodukter.  Föreskriften syftar till att ge kommunen möjlighet att se över behovet av 

försiktighetsåtgärder vid större schaktningsarbeten.  

Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borrning, pålning, spontning och 

liknande arbeten har föreslagits vara tillståndspliktigt i primär och sekundär zon.  

Mindre schaktningsarbeten bedöms inte vara förknippade med samma risker. Stora delar av 

vattenskyddsområdets består av jordbruksmark och här utgörs markarbeten i största hand av 
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underhåll av dräneringar och diken. Undantaget är satt till en sammanhängande ytan på 200 

m2 för att möjliggöra schaktning för garage m.m.  

Omläggning av markledningar/diken bedöms kunna tillåtas utan restriktion då det ofta 

handlar om relativt små schaktdjup.  

Täktverksamhet med uttag av sand, grus och berg är en risk för både grund- och 

ytvattentäkter. Även små husbehovstäkter kan utgöra en risk för spridning av föroreningar via 

dagvattnet, samt bidra till en förändrad hydrologi inom den primära skyddszonen. Då det inte 

förekommer någon täktverksamhet i området idag bedöms behovet av kommande markuttag 

som lågt.  

Användning av avfall, förorenade massor, massor med okänt innehåll 

Användande av avfall etc. som riskerar att kunna orsaka läckage av föroreningar förbjuds 

inom den primära skyddszonen. 

Användningen av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll eller 

ursprung är anmälningspliktigt enligt miljöbalken, men då hanteringen sker nära vattentäkten 

höjs prövningsnivån. 

 

10 § Transport 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Användning av bensin- eller dieseldrivet 
fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö 
kräver tillstånd. 

- 

b Användning av bensin- eller dieseldrivet 
fordon på vattendrag eller sjö är 
förbjuden. 

- 

RISKANALYS 

Trafik på sjö 1 

MOTIVERING 

Trafik med bensin och dieseldrivna fordon på isbelagd sjö kräver tillstånd med anledning av 

den påverkan en olycka på isen skulle innebära. Om ett fordon går genom isen sker ett 

läckage på botten. Under vintertid är vattenomsättningen är låg och förmodligen skulle 

vattentäkten bli oanvändbar. Tillståndsplikten gör det möjligt för föreningar som vill få 

möjlighet att sopa is eller dra skidspår. Tillsynsmyndigheten kan då göra en bedömning av 

risken med fordon på den aktuella platsen. 
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1 Orientering 

1.1 Bakgrund och syfte 

Rödsvattnet ytvattentäkt ligger ca 5 km från Ellös i sydväst samt Henån i nordost, se 

Figur 1. För att öka skyddet för vattentäkten önskar Orust kommun att inrätta ett nytt 

vattenskyddsområde.  

Figur 1. Orienteringskarta.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

 
Rödsvattnet 
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i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets före detta handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att 

syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage.  

2 Rödsvattnet ytvattentäkt  

2.1 Vattentäktens utformning 

Den kommunala vattenförsörjningen på Orust baseras till 80 % på ett ytvattenuttag ur 

sjön Rödsvattnet, ca 5 km nordost om Ellös.  

I Rödsvattnet finns två intagsledningar vilka sträcker sig ut i Rödsvattnets mer centrala 

delar. Intagssilarna återfinns på mellan 3 – 4 meters djup. Intagsledningarna mynnar 

sedermera i en intagsbrunn för vidare transport mot vattenverket.  

Rödsvattnets vattennivå regleras med en regleringslucka belägen på fastighet  

Morlanda 2:1 i sjöns västra del.  

2.2 Vattenkvalitet 

I Rödsvattnet vattentäkt sker provtagning av råvattnet sex gånger per år. Det har 

återkommande förekommit påverkan av kväveföroreningar och coliforma bakterier i 

råvattnet. 

2.2.1 Försurning 

Försurning orsakas av sura svavel- och kväveföreningar som släpps ut i luften genom 

förbränning av fossila bränslen. Svavelnedfallet har under de senaste decennierna 

minskat kraftigt. 

Analysresultatet från Rödsvattnets råvatten mellan åren 2016–2017 visar att pH i 

medeltal ligger på 6,6. Sjön har en förhållandevis låg alkalinitet (buffrande förmåga mot 

försurning) där sjön i medeltal har alkalinitet motsvarande ca 0,35 mekv/l.  

2.2.2 Vattenfärg 

Vattenfärg avspeglar främst mängden humusämnen, järn och mangan i vattnet och är 

beroende av flera faktorer som tex skogsavverkning, grundvattennivåer, 

försurningstillstånd och nederbördsförhållanden. 

                                                      
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Handbok om vattenskyddsområde. 
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Det finns en generell trend med ökade färgtal i svenska ytvatten som antas bero på de 

mer extrema väderförhållanden som inträffat de senare åren. 

Analysresultatet från Rödsvattnets råvatten mellan åren 2016–2017 visar att färgtalet 

(410 nm) varierar mellan 39–120 mg/l Pt där medelvärdet uppgår till 72 mg/l Pt vilket kan 

betecknas vara ett betydligt färgat vatten3. 

2.2.3 Organiskt material 

Organiskt material kommer huvudsakligen från omgivande jordbruksmark samt skogs- 

och myrmark. Det är främst vid kraftiga nederbördstillfällen som organiskt material når 

vattensystemet. 

Analysresultatet från Rödsvattnets råvatten mellan åren 2016–2017 visar att andel 

organiskt (syreförbrukande) material (CODMn) varierar mellan 6–13 mg/l bortsett från ett 

mätvärde i november 2017 vilket uppgick till 27 mg/l. Medelvärdet, inkl. värdet från 

november, uppgår till 10 mg/l vilket kan betecknas vara en måttligt hög halt organiskt 

material3. 

2.2.4 Fosfor och kväve 

Fosfor och kväve sprids till vattenmiljön främst genom jordbruket och från enskilda 

avlopp. Dessutom kan ytavrinning från andra marktyper också innebära ett läckage av 

fosfor till ytvattensystemet. Även kvävenedfall från atmosfären, som bl.a. orsakas av 

luftföroreningar från biltrafik, är en föroreningskälla. 

Under 2016 och 2017 har tre vattenprov (aug-apr-aug) tagits från Rödsvattnets vattenyta 

vid vattenintagets djupområde. Halten totalfosfor uppgick till i snitt 29 µg/l vilket kan 

betecknas som höga halter4. Motsvarande siffra för totalkväve uppgick till i snitt 650 µg/l 

vilket kan betecknas som måttligt höga halter4. 

2.2.5 Mikroorganismer 

Analysresultatet från Rödsvattnets mellan åren 2016–2017 visar att råvattnet innehåller 

förhöjda halter mikroorganismer. E Coli har noterats vid 5 av 12 tillfällen, då med halter 

<50 cfu/100 ml. Även Koliforma bakterier har påträffats i halter mellan 10–190 cfu/100 ml 

vid 6 av 12 tillfällen.  

2.3 Vattenbehandling 

Ytvattnet från Rödsvattnet genomgår först en kemisk fällning med efterföljande 

sedimentering. Därefter passerar vattnet ett snabb- respektive långsamfilter innan vattnet 

pH-justeras och sedermera blandas med grundvatten från Korskällans grundvattentäkt i 

en renreservoar. Före distribution desinficeras vattnet med UV-ljus innan det leds vidare 

ut på nätet.  

                                                      
3 Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket rapport 4913, 1999. 
4 Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket rapport 4913, 1999 
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2.4 Försörjningsområde och vattenförbrukning 

Orusts vattenförsörjning baseras till 80% på ett ytvattenuttag ur Rödsvattnet, resterande 

20% utgörs av ett grundvattenuttag ur Korskällans vattentäkt, se figur 2. 

Vattnet från Rödsvattnet distribueras till det kommunala dricksvattennätet som försörjer  

ca 10 000 personer med kommunalt vatten. Säsongsvariationen av brukare är betydande 

inom kommunen. Totalt finns ca 3600 VA-abonnenter, varav några industrier med 

periodvis hög förbrukning.  

Totalt levererades ca 1 000 000 m3 dricksvatten under 2017 och ur Rödsvattnet uttogs  

ca 800 000 m3. Från 2015 har vattenbehovet ökat med ca 5 % per år. 

 

 

Figur 2 Totalt levererad mängd dricksvatten från Rödsvattnet samt Korskällan.  

2.5 Framtida uttagsbehov 

Vattenuttaget regleras via tillståndsgivna mängd i vattendom och styrs av behovet.. Det 

finns inga planer att utöka uttaget. 

2.6 Reservvattentäkt 

Det finns ett nödvattenavtal upprättat med Västvatten som innebär att Orust kan förses 

med 20 l/s via en sjöförlagd vattenledning mellan Slussen på Orust och Uddevalla 

kommuns vattennät på fastlandet. Ett vattentillskott på 20 l/s motsvarar ca 173 l/person 

och dygn vid 10 000 brukare (exkl. industriernas förbrukning). Enligt svenskt vatten är 

medelförbrukningen i Sverige ca 140l/person och dygn. Med användningsrestriktioner 
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under en nödsituation finns det goda möjligheter att förse de flesta abonnenter med en 

godtagbar mängd vatten per dygn.  

2.7 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet 

samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet 

av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Enligt Naturvårdsverkets kvalitativa indelningsgrund har Rödsvattnet ett extremt högt 

skyddsvärde i egenskap som viktig allmän vattentäkt där det saknas reservvattentäkt som 

långsiktigt kan ersätta vattenförbrukningen. 

2.8 Vattendom 

Enligt dom 1975-11-06, mål VA 44/74, äger Orust Kommun rätt att ur Rödsvattnet 

bortleda 1,3 miljoner m3/år (3560 m3/d). Rödsvattnet får regleras för detta vattenändamål 

mellan nivåerna +23,15 och +21,25 (RH 1900). 

2.9 Befintligt vattenskyddsområde 

Genom beslut i Länsstyrelsen, 1992-08-10 (2470-15656-91), fastställdes ett 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Rödsvattnets ytvattentäkt. Avsikten är att 

upphäva detta beslut samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande 

lagstiftning. 

2.10 Ägandeförhållande 

Orust kommun äger fastigheten där vattenuttaget sker. 

3 Ytvattenutredning 

3.1 Områdesbeskrivning 

Rödsvattnet är en långsträckt sjö med en yta på ca 0,66 km2. Sjön ligger i ett område 

med berg i dagen vilka är tydligt eroderade och där bergssvackor har fyllts ut med 

bördiga glaciala leror. Avrinningen från Rödsvattnet sker mot nordväst till Torebosjön och 

därefter vidare ut mot havet. Sjöandlen för hela avrinningsområdet uppgår till 3,5 %. 

Rödsvattnet är belägen ca 24 m över havet och har ett maxdjup på 13,8 meter. 

Medeldjupet är 3,7 meter. Det teoretiska avrinningsområdet uppgår till ca 18,6 km2. 

Rödsvattnet ligger inom delavrinningsområdet Utloppet av Rödsvattnet medan 

avrinningen till sjön huvudsakligen återfinns inom delavrinningsområdet Inloppet i 

Rödsvattnet. Teoretiskt avrinningsområde samt SMHI:s delavrinningsområden redovisas i 

Figur 3 nedan. Sjön utgör ytvattenförekomst enligt VISS med måttlig ekologisk status, 

Den kemiska statusen är ej god.  
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Inom avrinningsområdet sker VA-försörjning uteslutande med enskilda lösningar, bortsett 

från ett kortare stråk längs med väg 752 vid Rödsvattnets norra spets, där en 

vattenledning går längs med vägen.   

 

 

Figur 3: SMHI:s avrinningsområden, i anslutning till Rödsvattnet.  

 

3.2 Markanvändning 

Till övervägande del består avrinningsområdet av skogs- och jordbruksmark. Inloppet i 

Rödsvattnet består till 60% av skogsmark, medan jordbruksmarken står för ca 26 %. 

Resterande mark består av hedmark och övrig mark. 

Delavrinningsområde utloppet av Rödsvattnet består av 74% av skogsmark medan sjö 

och vattendrag utgör 16 % av den totala ytan. Jordbruket står för ca 5% och 4% utgörs av 

hedmark samt övrig mark.  

3.3 Geologi 

3.3.1 Berggrund 

Berggrunden inom Rödsvattnets avrinningsområde består huvudsakligen av gnejs, vilken 

har sitt ursprung från mer sedimentära bergarter (paragnejs). Berggrunden är 

uppsprucken i markerade sprickdalar men också mer plastiska deformationer, se Figur 4. 
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Figur 4: Berggrundskarta över Rödsvattnet samt dess närområde. De dominerande 

sprickriktningarna är SV-NO samt SO-N. Modifierad från SGU. 

3.3.2 Jordarter 

Avrinningsområdet domineras av berg i dagen (>50%). Inom avrinningsområdets 

sprickdalar har lera och postglacial silt kunnat avsättas ovan morän. Områden med 

kärrtorv förekommer i mer låglänta partier i terrängen och i anslutning till mindre sjöar och 

vattendrag. Isälvssediment samt grus- och sandförekomster förekommer sparsamt i 

området, men påträffas framförallt öster om Rödsvattnet, se figur 5. 
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Figur 5. Kvartärgeologisk karta över Rödsvattnet och dess närområde. Modifierad från SGU. 

3.4 Hydrologi 

3.4.1 Nederbörd och vattenbalans 

3.4.2 Vid Henån finns en av SMHI:s mätstationer (nr 81140) för nederbörd. Under perioden 

1961–1990 noterades i snitt ca 860 mm/år. Motsvarande siffra för åren 1991–2018 är 990 

mm/år, se figur 6.  

Enligt beskrivningen till grundvattenkartan över Västra Götalands län är den effektiva 

nederbörden (nederbörd-evapotranspiration) i området ca 400–500 mm/år. Motsvarande 

siffra för de två delavrinningsområdena (Inloppet av Rödsvattnet och Utloppet av 

Rödsvattnet), baserat på SMHI:s modellerade vattenbalans (Vattenwebb) för åren 1981–

2010, uppgår till 553 mm/år respektive 518 mm/år. Den effektiva nederbörden har 

antagits uppgå till 525 mm/år 

Rödsvattnets avrinningsområde uppgår till ca 19,1 km2 enligt SMHI. Under förutsättning 

att ingen magasinering sker kan den specifika avrinningen från Rödsvattnet beräknas till 

storleksordningen 330 l/s som medelflöde under ett normalår enligt formeln:  

Specifika avrinning = Effektiv nederbörd – Magasinering. 
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Figur 6: Månadsvisa normalvärden för nederbörd i Henån under perioden 1961–1990 samt 1991–

2018. 

3.4.3 Vattenflöden 

I Tabell 1 nedan framgår flödesstatistik med avseende på total vattenföring mellan åren 

1981–2010 för Utloppet av Rödsvattnet5. 

 Tabell 1: Total vattenföring i Utloppet av Rödsvattnet. HQ=Högvattenföring med en given 

återkomsttid (år), MHQ=Medelhögvattenföring, MQ=Medelvattenföring, MLQ=Medellågvattenföring 

 
HQ50 

[m3/s] 

HQ10 

[m3/s] 

HQ2 

[m3/s] 

MHQ 

[m3/s] 

MQ 

[m3/s] 

MLQ 

[m3/s] 

Total vattenföring 3,60 2,87 2,04 2,13 0,33 0,01 

 

3.4.4 Vattensystemet 

Sjö och vattendragsprocenten i delavrinningsområdet inloppet i Rödsvattnet uppgår till 

0,03 %, vilket är en låg andel. Omgivande markområden kring Rödsvattnet avvattnas 

framför allt via ytvattenförekomsten Rödsvattnetån uppström Rödsvattnet (SE645964-

125425).  

Vattenförekomsten har idag en måttlig ekologisk status och den kemiska statusen uppnår 

ej god. Till Rödsvattnet sker troligtvis också en mer diffus tillrinning, via mindre 

skogsdräneringar. Förekomsten av diken och dräneringar framgår delvis av befintligt 

                                                      
5 https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 
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kartmaterial. Sjö och vattendragsprocenten i Delavrinningsområdet av Rödsvattnet 

uppgår till 16%.  

Rödsvattnet har ett utlopp, Gersbäcken (SE646123-125020), som sedan mynnar i 

Torebosjön, vilka ingår i vattenförekomst Rödsvattnenån. Den ca 2 km långa 

Rödsvattnetån mynnar därefter i havet vid Koljö fjord. Vattenförekomsten har idag en 

måttlig ekologisk status och den kemiska statusen uppnår ej god.  

3.4.5 Flödestider i vattendrag 

Vattenhastigheten i vattendrag styrs av såväl topografi som bottenförhållanden, 

tvärsnittets storlek och form mm. Enligt Naturvårdsverket (Handbok 2010:5) är typiska 

medelströmhastigheter i ytvattendrag 0,2–0,6 m/s. 

För att göra arbetet praktiskt genomförbart har beräkningarna av strömhastigheten i 

vattendrag schabloniserats genom att ett antal typmiljöer bestämts utifrån vattendragens 

lutning och storlek. Som utgångspunkt för dessa typmiljöer har rekommendationerna i 

Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden följts. Lutningen och vattendragens 

storlek har bestämts utifrån lantmäteriets topografiska webbkarta, ortofoton samt 

höjdmodell. För att bestämma strömningshastigheten har sedan tabell ur 

Naturvårdsverkets handbok använts vilken visar strömningshastigheten vid extrema 

högflödessituationer (se Tabell 2) 

Tabell 2: Exempel på grov generell uppskattning av transporthastigheter i medeltal för ytvatten i 

olika terräng vid extrema högflödessituationer. Tvärsnittsarean i vattendraget bestämmer typen av 

vattendrag. Ur Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. 

 

För vattendrag inom avrinningsområdet har värdena i ovanstående tabell använts för att 

bedöma strömningshastigheter. Avgränsningen baseras generellt på ställningstagandet 

att tillrinningen till Rödsvattnet sker i diken, med en hastighet på 0,4 m/s, vilket är den 

mest konservativa bedömningen. 

Det längsta vattendraget uppgår till ca 9,5 km och sträcker sig från Rödsvattnets inlopp i 

sydväst till Alemyren strax öster om Håröd. Den teoretiska transporttiden för ett läckage 

vid Alemyren skulle då ta drygt 6,5 timmar om man räknar att medelhastigheten är 0,4 

m/s. Således är alla sammanhängande vattendrag inom avrinningsområdet av betydelse 

vid inrättande av ett nytt vattenskyddsområde då ytvattendelaren nås inom 12 timmar, 

oavsett vattendragstyp eller lutning. 

 

 

Lutning 

[m/km] 

Dike  

[m/s] 

Bäck  

[m/s] 

Å 

 [m/s] 

1 0,4 0,6 0,8 

5 0,7 1,1 1,6 

10 0,9 1,5 2,1 
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3.4.6 Flödestiden i Rödsvattnet  

I de fall där sjöns flödesuppgifter saknas, kan den vindinducerade strömningen antas 

vara dominerande för det dimensionerande strömningsmönstret i sjön. En 

schablonmässig strömningshastighet för ytvattnet kan antas till i storleksordningen  

0,1 m/s. 

Då det saknas strömningsmönster och strömningshastigheter för Rödsvattnet har den 

schablonmässiga strömningshastigheten nyttjats. En strömningshastighet på 0,1 m/s ger 

en uppehållstid inom intervallet 4–7 timmar beroende på om utsläppet sker i Rödsvattnets 

norra inlopp (7h) eller Rödsvattnets sydvästra inlopp (4h).  

3.5 Hydrogeologi 

Till Rödsvattnet transporteras såväl ytvatten som grundvatten.  

De faktorer som styr flödet i marken är dels grundvattenytans lutning (gradient) dels 

markens genomsläpplighet, där den senare är helt dominerande som styrande faktor. 

Grundvattenytans lutning styrs av topografin men den är också jordartsberoende där 

höga gradienter förknippas med finkornigt material och grovt material normalt 

kännetecknas av flacka gradienter. Grundvattnets flödeshastighet påverkas också av 

jordens effektiva porositet som också är jordartsberoende.  

I områden med låg vattengenomsläpplighet där jordlagren utgörs av finmaterial i form av 

silt och lera avrinner sannolikt huvuddelen av nederbörden som ytavrinning. Detta leder 

till korta flödestider och behov av tilltagna skyddsavstånd i denna typ av områden.  

Gradienten hos grundvattenytan är oftast inte känd i detalj, men en god approximation är 

att gradienten är av samma storleksordning som topografins lutning. Vid fastställandet av 

skyddszonens läge ska hänsyn tas till såväl geologi som topografi. Som utgångspunkt för 

uppskattningar av flödeshastigheten för grundvatten kan värden enligt Tabell 3 användas. 

I berg styrs grundvattentransporten bland annat av den hydrauliska konduktiviteten, som 

vanligtvis är låg, men som i lokala sprickor kan vara betydande. 

Tabell 3 Typiska värden för hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet i olika geologiska media. 

Geologi Hydraulisk konduktivitet [m/s] Effektiv porositet 

Berg 10-7 – 10-10 0,0001 

Sand 10-2 – 10-6 0,15 

Morän 10-6 – 10-9 0,05 

Svämsediment (silt) 10-6 – 10-9 0,005 

Lera 10-9 – 10-12 0,0005 
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För det vatten som rör sig i marken kan flödeshastigheten uppskattas enligt Darcys lag 

med hänsyn till gradient, effektiv porositet och hydraulisk konduktivitet (se Tabell 4). 

Tabell 4 Ungefärlig storleksordning för hastigheten hos grundvattnet i olika material vid olika 

procentuella gradienter. 

Geologi Vattenhast. 1% [m/d] Vattenhast. 3% [m/d] Flödeshastighet 

Berggrund 0,02-0,2 0,06-0,6 cm/d 

Sand 0,06-6 Mycket ovanligt m/d 

Morän 0,0002-0,02 0,0006-0,06 m/år 

Silt-Lera 0,00002-0,02 0,00006-0,06 m/år 

 

En grundvattenyta har mycket sällan en gradient större än 3%, varför denna lutning 

antagits överallt där marken har en större lutning. Överslagsberäkningar av grundvattnets 

uppehållstid i avrinningsområdets jordlager visar att det ej behövs någon justering av 

vattenskyddsområdet i förhållande till buffertzonen på 100 m runt Rödsvattnet samt dess 

vattendrag.  

3.6 Sårbarhet 

Sårbarheten betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under transporten i mark och 

vatten. 

Marken inom Rödsvattnets avrinningsområde består till största del av berg i dagen samt 

områden med silt och lera. Infiltrationskapaciteten i berg och lera är förhållandevis liten 

vilket medför att en förorening till stor del rinner av på ytan. Strömningshastigheten 

bedöms generellt vara låg i berg och aktuella jordarter. 

Detta medför att sårbarheten mot förorening via grundvattnet totalt sett bedöms som låg. 

Anledningen är att infiltrationskapaciteten är relativt låg och strömningshastigheten är låg 

förutom i bergets sprickzoner som dock utgör en begränsad del av bergets volym. 

För ytvattnet är sårbarheten större. Till Rödsvattnet rinner en större bäck vilken avvattnar 

omkringliggande jord och berg. Infiltrationskapaciteten i berg och lera är liten vilket 

medför att den övervägande delen nederbörd och/eller föroreningar rinner av på ytan mot 

närmsta vattendrag.  

För en sjö gäller att ju större andel ytvattenflöde, desto större sårbarhet. Sårbarheten hos 

en sjö genom föroreningstransport via tillrinnande ytvattendrag är vanligtvis stor. För 

Rödsvattnet bedöms sårbarheten vara hög. 
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3.7 Naturliga barriärer 

Naturliga barriärer som förhindrar eller bromsar en förorening innan den når vattenintaget 

kan utgöras av t ex fastläggning, utspädning, biologisk nedbrytning mm. 

Rinntiderna vid hög vattenföring beräknats understiga 12 timmar inom hela det förslagna 

skyddsområdet. Detta medför att tiden för naturlig nedbrytning är begränsad och inte 

kommer att ha någon större effekt på föroreningen. I vissa delar av ytvattendragen finns 

partier med mindre vattenspeglar/våtmarker, vilket främjar fastläggning av föroreningar. 

Den största effekten har sannolikt utspädning av föroreningar. Vid ett utsläpp i bäck eller 

dike kommer föroreningen att spädas kraftigt. 

Sammantaget bedöms de naturliga barriärerna för Rödsvattnet som mycket begränsade. 

 

4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

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

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som riskerar att påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Översiktsplan 

Den planerade markanvändningen framgår av översiktsplanen för Orust kommun,  

ÖP 2009, som antogs av kommunfullmäktige i Orust kommun 2009.  

4.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser 

Orust kommun har tagit fram ett flertal lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön (MBN 2014:1782, KS 2013:2112). Föreskrifterna antogs av kommunen under 

2015. 

4.4 Riksintressen och naturreservat 

Rödsvattnet samt dess avrinningsområde ligger inom ett område som är klassat som 

riksintressen för friluftsliv. Delar av avrinningsområdet ligger också inom Morlanda 

naturreservat, se Figur 7. 
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Figur 7: Översikt gällande riksintressen för friluftsliv och naturvård samt befintliga naturreservat i 

närområdet kring Rödsvattnet. 

4.5 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Motstående intressen kan uppstå när en verksamhet innebär en beaktansvärd risk att 

ytvattentäkten kan komma att utsättas för en förorening, samtidigt som verksamheten inte 

går att anpassa så att det är förenlig med de vattenskyddsföreskrifter som blir gällande 

för området. 

Lantbruk, jordbrukare med större djuruppsättningar samt exploatering i nära anslutning till 

vattentäkten kan anses utgöra motstående intressen. 

5 Riskinventering av potentiella föroreningskällor 

5.1 Genomförande 

En identifiering av riskkällor har genomförts och en övergripande riskanalys har utförts, se 

bilaga 1. Riskanalysen genomfördes 2019, vilket är före Havs- och vattenmyndighetens 

nya handbok kom. Riskanalysen bedöms som fortsatt aktuell och enbart mindre 

justeringar har gjorts utifrån inkomna synpunkter i samband med samrådet sommaren 

2022. 

 

Rödsvattnet 
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5.2 Allvarliga hot mot vattentäkten 

De riskobjekt som berörs är: 

 Vattenverksamhet 

 Sabotage, krig och kris 

 Klimatförändringar (översvämningar/brand/ torka/skred/ras) 

 Olycka/brand 

 Övrig verksamhet och markanvändning i tillrinningsområdet 

5.3 Identifierade risker inom vattenverksamhet 

Vid eventuella arbeten kring intagsledningar, intagsbrunn, överföringsledningar och 

dämmen bör risken för t.ex. oljeutsläpp från entreprenadmaskiner, nedsmutsning av nya 

rör och rördelar m.m. beaktas. Risk för olyckor bör beaktas i risk- och faroanalysen för 

vattenverket (HACCP) 

5.4 Identifierade risker inom sabotage, krig och kris 

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

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Orust kommun arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser. I dessa analyser är risker för 

påverkan på vattensystemen centrala. Riskanalyserna är en del i kommunens 

beredskapsplaner. Risker på grund av sabotage, krig och kris hanteras inte inom 

vattenskyddsföreskrifter. 

5.5 Identifierade risker inom klimatförändringar  

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

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

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

nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

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

regnmängder visar. 

Rödsvattnets vattennivå regleras vilket medför att vattenytan inte nödvändigtvis kommer 

att höjas. Ökad nederbörd kan dock medföra större vattengenomströmning genom 

våtmarker och skogsmarker vilket kan leda till ökad grumling, ökat färgtal och ökad 

humushalt i sjön. Ökad genomströmning kan även leda föroreningar till sjön. I de fall 

näringsämnen används inom jord- och skogsbruk kan en ökad ursköljning befaras med 

ökade halter fosfor och kväve till följd. Därav bedöms skyfall och översvämningar som en 

betydande risk 

Området intill sjön är inte känsligt för ras eller skred. 
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Påverkan på vattenförsörjningen på grund av klimatförändringar (torka, bränder, 

översvämningar) är en del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys och hanteras inte 

inom arbetet med vattenskyddsföreskrifter. 

5.6 Identifierade risker inom övrig verksamhet och markanvändning i 

tillrinningsområdet 

5.6.1 Bebyggelse 

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

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma 

i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor kan inträffa 

som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp 

riskerar att hota vattentäkten.  

I avrinningsområdet finns ingen egentlig urban miljö. Endast spridd bebyggelse finns. 

Enligt riskinventeringen finns omkring 100 bebodda fastigheter inom avrinningsområdet. 

Med antagandet att varje fastighet bebos av 2–3 pe lever mellan 200–300 personer inom 

avrinningsområdet. 

De riskkällor för Rödsvattnet som förknippas med bostadshus/fritidshus är:  

• Avlopp 

• Olyckor 

• Brand 

• Hushålls/trädgårdskemikalier, bekämpningsmedel 

• Cisterner (läckage) 

• Anläggande ny brunn 

• Energianläggningar 

Orust kommun saknar ett komplett register över enskilda avlopp. En inventering 

genomfördes 2021/2022 och denna visar att det finns ett flertal avloppsanläggningar 

inom föreslaget vattenskyddsområde som inte har tillräcklig rening. 

Konsekvensen av avlopp, olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen 

kan försämra råvattenkvaliteten och därmed hota vattentäkten. 

Bränder medför spridning av svårnedbrytbara produkter och även 

brandbekämpningsmetoderna kan medföra spridning av långlivade och svårnedbrytbara 

produkter till vattnet, så som PFAS och tensider. Det är viktigt att räddningstjänsten är 

medvetna om avståndet till vattentäkten så att lämplig bekämpningsmetod väljs. 
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5.6.2 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framför allt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 

vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Jordbruksmark återfinns framför allt längs med avrinningsområdets vattendrag och i lägre 

terräng där finare jordarter återfinns. Övriga områden inom avrinningsområdet domineras 

av skogsmark.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

 Bekämpningsmedel 

 Växtnäringsämnen 

 Mobila bränsletankar 

 Kalhyggen 

 Upplag av timmer mm 

 Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de kan 

komma att utgöra en risk för försämrad yt- och grundvattenkvalitet. Skogsbruket står 

generellt sett endast för en liten del av samhällets användning av bekämpningsmedel. 

Det är främst hantering av plantor behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till 

vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till yt- och 

grundvatten.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 

ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material, metaller och partiklar som följd. Ett 

stort uttag av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 
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Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler. 

Djurhållning 

Risker förknippade med djurhållning är främst kopplade till lagringen av djurspillning. I det 

föreslagna skyddsområdet återfinns minst två större gårdscentra där exempelvis 

gödselbrunnar samt drivmedelscisterner kan påträffas. För närvarande finns inga 

uppgifter om antalet djur som finns inom vattenskyddsområdet. 

5.6.3 Vägar och transporter 

Inom Rödsvattnets tillrinningsområde finns tre större vägar och ett flertal mindre 

landsvägar. Ingen av vägarna är rekommenderad färdväg för farligt gods.  

 Öster om vattentäkten passerar väg 740. ÅDT (årsdygnstrafik) anges av 

Trafikverket6 till ca 1740 fordon, varav 110 är tunga transporter. 

 Norr om Rödsvattnet passerar väg 752. ÅDT anges av Trafikverket till ca 1720 

fordon, varav 125 är tunga transporter.  

 Sydväst om Rödsvattnet passerar väg 770. ÅDT anges av Trafikverket till ca 320 

fordon, varav 12 är tunga transporter.   

 Mindre landsvägar finns i tillrinningsområdet och i anslutning till Rödsvattnet. 

Trafikmängden på dessa vägar är liten.  

Potentiella riskkällor som kan identifieras i samband med vägar och transporter är: 

 Olyckor  

 Vägdagvatten 

Olyckor  

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

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

Sannolikheten för att en olycka med transport av farligt gods ska inträffa i anslutning till 

Rödsvattnets vattentäkt bedöms vara liten–måttlig eftersom ingen väg är rekommenderad 

färdvägar för farligt gods, dock är trafikintensiteten relativt hög. Konsekvensen vid ett 

utsläpp kan vara stor. 

Sydväst om Rödsvattnet passerar väg 770 i nära anslutning till sjön. En eventuell 

trafikolycka i detta område kan generera stora skador på vattentäkten.  

Räddningstjänsten har insatsplaner för hur olyckor på sträckorna kan hanteras. Det är 

viktigt att särskild hänsyn tas till att Rödsvattnet är en vattentäkt. 

                                                      
6 https://nvdb2012.trafikverket.se 
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Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en stor diffus föroreningskälla. Vägdagvatten innehåller ofta 

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

kolväten, PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) samt vägsalt. Kontinuerligt slitage 

där små partiklar frigörs från däck och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till 

förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning.  

Konsekvensen av vägar/transporter är att emission av skadliga ämnen från dessa 

riskkällor via diken, bäckar och andra vattendrag, relativt snabbt kan transporteras till 

råvattentäkten och därigenom försämra vattenkvaliteten. 

Trafik på sjö 

Bensin- och dieseldrivna båtmotorer medför en risk för vattenförorening, dels vid drift, 

dels vid den allmänna bränslehanteringen. Tvåtaktsmotorer utgör en påtaglig risk för 

vattenkvaliteten då de släpper ut 20-30% av bränslet och i princip all olja oförbränt. 

Sjöflyg och trafik med motordrivna fordon på isbelagd sjö utgör även de en risk. 

5.6.4 Industrimiljöer 

Inom tillrinningsområdet finns ingen pågående industriell verksamhet.  

5.6.5 Avfallsdeponier/Förorenade områden  

Inom tillrinningsområdet finns totalt 16 stycken identifierade potentiellt förorenade 

områden. Objekten berör tidigare gruvdrift, då man bröt fältspat på olika platser inom 

Orust kommun. De flesta är enbart ytliga gropar, men det finns även platser där groparna 

är större. Det finns rapporter om att liknande gropar inom Orust kommun har fyllt upp 

med diverse avfall. Inga uppgifter hur det ser ut för objekten inom föreslaget 

skyddsområde finns idag då objekten saknar riskklass. 

5.6.6 Täktverksamhet och andra schaktarbeten  

Det finns flera olika typer av markarbeten som medför ökad risk för negativ påverkan på 

yt- och grundvattnet. Schaktning, grävning och borrningsarbeten inom vattentäktens 

tillrinningsområde utgör hot mot vattenkvaliteten genom ökad risk för spridning av 

förorenande ämnen från arbetsmaskiner, till exempel smörjolja och drivmedel. Även 

tillförsel av material för till exempel utfyllnad och utjämning av mark innebär en risk för 

vattentäkten. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer utfyllnad med orena 

massor.  

Materialtäkt innebär risk för spridning av markpartiklar och föroreningar, bland annat 

petroleumprodukter och eventuellt sprängämnen.   

I samband med täktverksamhet och markarbeten förekommer olika åtgärder som utgör 

risker för försämrad yt- eller grundvattenkvalitet/kvantitet. Exempel på sådana åtgärder är 

bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning av förorenade massor. Vid 

återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor i täkten för att jämna ut 
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de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer återfyllning med 

orena massor.  

Ingen täktverksamhet pågår idag inom tillrinningsområdet. 

5.6.7 Övriga riskkällor 

Röra kyrka 

Röra kyrka ligger inom Rödsvattnets avrinningsområde. De risker som förknippas med 

kyrkor och begravningsplatser är främst spridning av ogräsmedel på grusgångar mm.  

Enligt uppgift används inte ogräsmedel. Det kan dock inte uteslutas att sådana har 

använts. Totex var t.ex. ett mycket vanligt ogräsmedel som användes på gångar. Det är 

därför vanligt att nedbrytningsprodukten BAM hittas i grundvatten i närheten av sådana 

områden. 

Göksäter 

Handelsområdet Göksäter återfinns öster om Rödsvattnet längs med väg 740 och 

genererar en stor mängd besökare årligen. Inom handelsområdet finns en stor hårdgjord 

yta för bilparkering. Handelsområdet har också en egen avloppsanläggning. 

Dels finns det en risk att diffusa läckage sker från parkeringsytor eller 

avloppsanläggningen. Större olyckor kan också förekomma inom området vilket kan 

komma att påverka vattendrag uppströms Rödsvattnet.    

Transformatorstation 

En transformatorstation försörjer vanligtvis en grupp av bostadshus, kontor eller 

handelslokaler med el. Det kan vara allt från små stolpstationer till större anläggningar, 

inklusive de stationer som ingår i stora ställverk som betjänar hela industrier eller städer. 

Ett 20-tal transformatorstationer återfinns inom tillrinningsområdet. Förekommande 

transformatorer kan innehålla kemikalier och petroleumprodukter som vid läckage kan ha 

en skadlig effekt på yt- och grundvatten.  

Gårdscentra 

Flertalet gårdscentra finns inom tillrinningsområde för Rödsvattnet. I anslutning till 

gårdscentra kan det finnas både gödselbrunnar, tvätthallar, petroleumprodukter med 

mera. Vid spill eller läckage av föroreningar kan ytvattenförekomsten påverkas negativt.  

5.7 Riskanalys 

5.7.1 Allmänt 

En riskanalys har genomförts för Rödsvattnets vattentäkt enligt bilaga 1. I riskanalysen 

identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 
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bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar7. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden8 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen9 som en viktig del då 

vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.7.2 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Tabell 5. Sannolikhet. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på  

50 år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste  

10-50 åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste  

1-10 åren. 

S4: Mycket stor sannolikhet Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

 

                                                      
7 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco 
8 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
9 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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5.7.3 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt10: 

 Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

 Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Tabell 6. Konsekvens. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga 

anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvaliteten. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många. 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

 

5.7.4 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan (tabell 7) och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. 

Risken är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 

4 är den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte 

att den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

 

 

                                                      
10 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
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Tabell 7. Riskklasser. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4       

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

 

Risknivåerna i riskmatrisen har följande innebörd (tabell 8) när det gäller krav på 

riskreducerande åtgärder etc.: 

Tabell 8. Riskklasser och riskreducerande åtgärder. 

Riskklass Innebörd 

Riskklass 1 Förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder som 

egenkontroll och avvikelsehantering ska upprättas 

Riskklass 2 Aktiv riskhantering, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 

 

Riskklass 4 

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder är nödvändiga. 

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder måste genomföras omedelbart. 

5.7.5 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

Rödsvattnets vattentäkt är förhöjd. Närområdet runt Rödsvattnets vattentäkt utgörs främst 

av skogsmark samt trafikerade vägar.  

De största riskerna (riskklass 2 och 3) enligt resultatet av riskanalysen utgörs av: 

 Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

 Översvämning 

 Brand, brandbekämpning 

 Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

 Hantering av hemkemikalier 
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 Spridning av växtnäringsämnen 

 Hantering av bekämpningsmedel  

5.8 Riskreducerande åtgärder 

Då vattentäkten utgörs av ytvatten samt att den saknar naturliga barriärer i form av 

exempelvis täta jordar är det är viktigt att ge vattentäkten ett långsiktigt skydd för att 

förhindra en försämring av ytvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 

skyddsföreskrifter, utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 

övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Rödsvattnets 

ytvattentäkt: 

 Boende inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd information om 

vattenskyddsområdet om hur boende och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet kan påverka vattentäkten. Information och tillsyn är 

nödvändigt för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande 

för att uppnå önskat syfte med vattenskyddet. 

 Olyckor regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är viktigt att 

kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos räddningstjänsten 

om vattentäkten vid insatser i samband med brand och olyckor.. För att uppnå 

detta bör kommunen, i samråd med räddningstjänsten, ta fram en 

beredskapsplan för vattenskyddsområdet. I denna bör val av 

brandbekämpningsmetoder klargöras, då brandskum m.m. kan påverka 

råvattnet. Arbete i närheten av vägen som påverkar trafiksäkerhet bör samrådas 

med Trafikverket. 

 Risker med anledning av klimatförändringar så som översvämningar, perioder 

med torka regleras inte i vattenskyddsföreskrifterna. Frågorna hanteras via 

kommunens risk och sårbarhetsanalys. 

 Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar 

där man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar 

ska även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 

 Att dagvattenfrågor inom vattenskyddsområdet hanteras på ett sådant sätt att 

intilliggande vattendrag inte utsätts för en föroreningsbelastning. Detta gäller 

framför allt större hårdgjorda ytor, exempelvis bilparkeringar.  
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6 Utformning av vattenskyddsområde 

Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden, utförda vattenbalansräkningar, samt 

riskanalyser föreslås ett skyddsområde enligt bilaga 2. 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

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

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

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

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

ytvattentäkt bör resultera i tre zoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av 

vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade 

och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter inom olika 

delar av området. Utöver de tre zonerna föreslås en vattentäktszon, där annan 

verksamhet än vattentäktsverksamhet är förbjuden.  

6.2.1 Primär skyddszon 

I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för primär skyddszon skall motsvara 

rinntiden 12 timmar fram till vattenintaget vid högvattenflöde. En strandzon bör vara minst 

50 meter bred och ska omfatta alla tillflöden i form av åar, bäckar och större diken och 

täckdiken från vilka rinntiden till vattentäkten är beräknad till 12 timmar. För att bedöma 

rinntidsavståndet har schablonberäknade vattenhastigheter antagits inom 

avrinningsområdet. 

6.2.2 Sekundär skyddszon 

Den sekundära skyddszonen skall motsvara en rinntid i vattendrag fram till den primära 

skyddszonen på 12 timmar vid högvattenflöde, motsvarande 24 timmar fram till 

vattenintaget. Utmed vattendrag och dräneringar skall den sekundära skyddszonen 

omfatta ett område på minst 100 meter från vattendraget. Där flödestiden för grundvatten 

inom detta område understiger 100 dygn skall gränsen för sekundär skyddszon flyttas 
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utåt till dess att flödestiden 100 dygn uppnås. Även dräneringar såväl på som under mark 

beaktas vid beräknandet av rinntiden för sekundär skyddszon. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning 

För utformning av skyddszonernas utbredning används en arbetsmodell som beaktar 

nedanstående faktorer i given ordning. 

1. Flödestider i vattendrag och sjöar 

Från vattenintaget skall den primära respektive sekundära skyddszonen sträcka 

sig så långt uppströms att flödestiden vid högvattenflöde är minst 12 respektive 

24 timmar. Vattendrag har erhållits från fastighetskartan i digital form som 

tillhandahållits av Orust kommun. 

2. Primär zon 

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där 

markområden på ett avstånd av 50 meter från vattendrag har inkluderats. Den 

primära zonens utsträckning i vattendragen baseras på rinntidsberäkningar enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer i handboken 2010:5. Att tillämpa ett fast 

avstånd bedöms förenkla kommunikation om skyddsområdets utbredning 

beträffande den primära skyddszonens utsträckning. 

Vattendrag som enligt tillgängligt kartunderlag saknar förbindelse med 

huvudvattendragen har exkluderats ur den sekundära zonen.  

Den primära zonen justeras mot avrinningsområdets gräns. 

3. Sekundär zon 

Den sekundära zonens utsträckning i vattendragen baseras på 24 timmars 

rinntidsberäkningar i vattendrag och sjöar vid högvattenflöde enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Minimiavstånd för den sekundära zonen ansätts till 100 m för markområden i 

anslutning till ytvattendrag i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Naturvårdsverket anvisar att dränering och diken ska beaktas vid 

skyddsområdets utformning. Erfarenheter ifrån undersökningar inom 

tillrinningsområdet till ytvattentäkter i andra kommuner11 visar att åkermark och 

öppen mark normalt är dränerade eller dikade. I enlighet med Naturvårdsverkets 

anvisningar ska denna typ av markområden därför beaktas vid skyddsområdets 

avgränsning. Områden som idag klassificeras som öppen mark beaktas vid 

avgränsning av den sekundära zonen med syfte att säkerställa ett långsiktigt 

                                                      
11 Karnstedt, Tove: Utformning av skyddsområde för 

ytvattentäkt enligt Naturvårdsverkets handbok 2003:6 - metodstudie med typexempel ifrån 
Uddevalla kommun. Examensarbete, Geologiska institutionen Göteborgs Universitet, 2004. 
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skydd då öppen mark i framtiden kan komma att brukas som åkermark. Uppgifter 

om markanvändning hämtas ifrån den digitala ekonomiska kartan. 

Öppen mark och åkermark i anslutning till ytvattendrag och markområden inom 

100 m ifrån dessa inkluderas i den sekundära zonen med motivering att dessa 

sannolikt är dränerade eller dikade och därmed bör beaktas. Kostnaden för att 

kartlägga diken och dräneringar för hela undersökningsområdet bedöms inte 

uppväga nyttan jämfört med denna arbetsmodell. 

Vattendrag som enligt tillgängligt kartunderlag saknar förbindelse med 

huvudvattendragen har exkluderats ur den sekundära zonen. 

En avgränsning av den sekundära zonen enligt ovanstående modell har även 

kontrollerats mot tillgänglig jordartskarta för att identifiera eventuellt behov av 

justering för att uppfylla krav på 100 dygns uppehållstid för grundvatten.  

Den sekundära zonen justeras mot avrinningsområdets gräns. 

Ingen ytterligare bearbetning av skyddsområdets utformning har utförts. En 

anpassning av skyddsområdets utformning till fastighetsgränser eller för att 

uppnå ett mer sammanhängande utseende medför risk att markområden 

inkluderas utan att detta kan anses som miljömässigt motiverat. 

6.4 Genomförande samt motiv till gränsdragningar 

Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek. 

Mot bakgrund av nedanstående motiv, utan rangordning och med de redovisade 

prognostiserade riskerna, konstaterade belastningar och riskkällornas lokalisering, 

bedömer vi vårt förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 

kap § 3) att inte vara orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen 

bedömts nödvändiga att specificera ytterligare. 

6.4.1 Strategi och generella motiv  

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

tillrinningsområde. 

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

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

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

erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning så att det efter normalt 

reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning). 

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

att eliminera den med ytterligare beredning. 

4. Yt- och grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv 

till miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999). 

Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås 

med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken 
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avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig 

barriärförmåga och skyddsåtgärder. 

5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras 

mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 

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

till skyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 

och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. 

Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med 

lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet 

bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra 

avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de 

restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 

6.5 Sammanfattning 

Vattentäkten har erhållit ett skyddsområde som indelats i en primär och sekundär. I 

marken har avgränsningen i första hand baserats på accepterade uppehållstider enligt 

naturvårdsverkets före detta handbok för vattenskyddsområden. 

7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att:  

 Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde 

 Behålla vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

 Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

 Använda mark och vatten på bästa sätt 

Skyddsföreskrifterna är såväl föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör 

att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har 

därför anpassats till dessa funktioner. 
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7.2 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Rödsvattnets ytvattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 3. Motiv till de framtagna skyddsföreskrifterna redovisas i 

bilaga 4. 

7.2.1 Generella krav på restriktionsnivån  

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

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

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

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

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet. 

En vattentäkts skyddsområde är vanligen lämpligast att indela i en primär, sekundär och 

vid behov en tertiär skyddszon. Orust kommun har valt att inte ha en tertiär skyddszon. 

För den primära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i händelse 

av akut förorening. 

För den sekundära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

grundvattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

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

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  

7.2.2 Anpassning till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

 Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

 Översvämning 

 Brand, brandbekämpning 

 Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

 Hantering av hemkemikalier 

 Spridning av växtnäringsämnen 

 Hantering av bekämpningsmedel  

 



   

 
 

 

30(30) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 

2019-10-29/ REVIDERAT 2022-04-04/REVIDERAT 23-01-10 

 

RÖDSVATTNET VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO) 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

EM c:\users\elm\desktop\samråd vattentäkter\handlingar till kallelse\rödsvattnet\wordfiler+excel\tekniskt underlag 230110.docx 
 

 

8 Informationssamråd och samråd. 

Under våren 2020 genomfördes ett informationssamråd med myndigheter och 

boende/verksamma inom det då aktuella skyddsområdet. Synpunkter inkom både vid 

möte samt skriftligen. Inkomna synpunkter har beaktats och i underlaget till samrådet 

sommaren 2022 redovisades de inkomna synpunkterna. 

Ett samråd genomfördes sommaren 2022. Samrådsredogörelsen bifogas, bilaga 5. 

 



Bilaga 1

Orusts kommun Bilaga 1

Riskanalys för Rödsvatten vattentäkt
Utfört 2019/Uppdaterad efter samråd höst 2022

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Översvämning, skyfall 3 3 3

Brand, brandbekämpning 2 3 2

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 3 2 2

Bebyggelse, cisterner 2 2 2

Bebyggelse, anläggande energianläggningar, dricksvattenbrunn 2 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2

Djurhållning 4 1 1

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 1

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 1

Avverkning 2 2 1

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 3

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 3

Vägar, vägsalt 4 1 1

Vägar, vägdagvatten 4 1 1

Trafik på sjö 2 2 1

Miljöfarlig verksamhet 3 2 2

Poteniellt förorenat område 3 2 1

Kyrkogård 1 2 1

Husbehovstäkt 4 1 1

Transformatorstation 2 2 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Utförd 2019/Uppdaterad efter samråd höst 2022

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass
Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Översvämning, skyfall 3 3 3 x x x x

Brand, brandbekämpning 2 3 2 x x x x

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2 x x

Ovarsam hantering av petroleumproidukter 3 2 2 x x x x

Bebyggelse, cisterner 2 2 2 x x x x

Bebyggelse, anläggande energianläggningar, 

dricksvattenbrunn 2 1 1 x x x

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1 x x x x

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1 x x x

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2 x x x

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2 x x x

Djurhållning 4 1 1 x x x

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 1 x x x

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 1 x x

Avverkning 2 2 1 x

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 3 x x x

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 3 x x x

Vägar, vägsalt 4 1 1 x x

Vägar, vägdagvatten 4 1 1 x

Trafik på sjö 2 2 1 x

Miljöfarlig verksamhet 3 2 2 x x x x x

Poteniellt förorenat område 3 2 1 x x x

Kyrkogård 2 2 2 x x x x

Husbehovstäkt 4 1 1 x x

Transformatorstation 2 2 1 x

Kan regleras med 

skyddsföreskrifter

Övriga särskilt viktiga åtgärder

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten
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För att trygga dricksvattenförsörjningen för Orust kommun har förslag till nytt 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Rödsvattnet 

tagits fram. 

Under våren 2020 hölls ett informationssamråd och ett förslag till nya 

skyddsföreskrifter och skyddsområde presenterades både brevledes och via 

informationsmöte. Syftet med informationssamrådet är att ge enskilda, 

organisationer och särskilt berörda myndigheter information och möjlighet att 

tidigt påverka utformningen. Synpunkterna som inkom via informationssamrådet 

har beaktats och vägts in i ett nytt förslag. 

Under sommaren 2022 kommunicerades ett nytt förlag på skyddsföreskrifter 

och skyddsområde med myndigheter, organisationer och fastighetsägare inom 

aktuellt område. Inkomna yttranden redovisas och i samrådsredogörelsen 

redovisas hur inkomna yttranden hanterats. 

 

1. Bakgrund 
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Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en kommun innan den beslutar om 

bildande, ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt §7 miljöbalken 

samråda med  

- Länsstyrelsen 

- Skogsstyrelsen om beslutet rör skogsmark 

- Hav- och vattenmyndigheten 

- Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) om beslutet rör grundvatten 

 

Alla markägare och innehavare av särskilt rätt till marken ska ges möjlighet att 

yttra sig över förslag till beslut till vattenskyddsområde. Att varje sakägare ges 

möjlighet att yttra sig är viktigt för processen. 

Det är den beslutande myndigheten som avgör hur delgivningen av samrådet 

sker. I områden där det kan finnas okända sakägare tillämpas ofta 

kungörelsedelgivning. 

För vattenskyddsområdet Rödsvattnet har samråd skett i två omgångar, dels 

vid informationssamrådet under våren 2020 och inför fattande av beslut 

sommaren 2022. 

 

 

2. Samrådsprocessen 
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3.1 Myndigheter, organisationer och föreningar 

De myndigheter, organisationer och föreningar som bedömdes beröras var: 

• Hav- och vattenmyndigheten 

• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

• Livsmedelsverket 

• Länsstyrelsen i Västra Götaland 

• Miljö- och byggnadsnämnden, Orust kommun 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• Naturvårdsverket 

• Räddningstjänsten 

• SGU 

• Trafikverket 

3.2 Närboende och verksamhetsutövare 

De verksamhetsutövare som bedömdes beröras var: 

• Ellevio 

• Ip-only 

• Skanova (Telia Company) AB 

• Tegneby fiber 

• Telia 

• Västra Orust Energitjänst 

 

 

De närboende som bedömdes beröras var: 

• Fastighetsägare inom primär och sekundär skyddszon. 

3. Samrådskrets 
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Sakägare och verksamhetsutövare inom skyddszonen har informerats om 

samrådet genom direktutskick av brev. 

Myndigheter, organisationer, företag och föreningar har fått inbjudan och 

samrådsunderlaget via e-post.  

Övriga via Kungörelse i lokaltidningar samt på kommunen hemsida. 

I informationen framgick det att samrådsunderlaget fanns tillgängligt i digital 

form på kommunens hemsida samt i pärmar utställda i kulturhuset/biblioteket 

Kajutan i Henån.   

Efter att samrådstiden gått ut framkom att Länsstyrelsen i Västra Götaland samt 

Havs- och vattenmyndigheten inte tagit emot utskicket avseende Rödskällan 

utan enbart registrerat samrådshandlingarna avseende Korskällan. Dessa två 

myndigheter fick ett nytt utskick i slutet av september 2022. 

 

4. Information till samrådskrets 
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De inkommande synpunkter kan läsas i sin helhet i Bilaga 1-6, nedan följer en 

sammanfattning. 

 

5.1 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i Västra Götaland framför följande synpunkter; 

Formulering av föreskrifter 

• Transport av hantering av biologiska bekämpningsmedel bör undantas i 

sekundär skyddszon. 

• Föreskriften avseende spridning av naturgödsel behöver kompletteras 

med text rörande 15 m från vad? 

• Allmänna bestämmelser bör ges eget paragrafnummer för att skilja från 

upplysningar. 

Definitioner 

• Petroleumprodukt behöver definieras. Hänvisning till NFS 2021:10 är 

inte tillräcklig. 

• Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 

ämnen bör definieras och exemplifieras. 

• Definitionen av uppläggning behöver förtydligas 

• Hårdgjord yta saknar definition 

• Ta bort begrepp arbetsfordon och husbehovstäkt från definitionerna. 

 

I yttrandet hänvisas även till synpunkter som lämnats i yttrande daterat 2020-

02-12 samt 2019-10-09. I dessa yttranden framförs nedanstående. I förslag 

som remitterats 2022 är huvuddelen av nedanstående redan justerat. 

Formuleringar av föreskrifter 

• Hantering av 250 l petroleum kan inte accepteras inom primär 

skyddszon.  

• Hänvisningstext rörande Naturvårdsverkets föreskrifter förtydligas 

• Föreskrift 12c bör formuleras enligt följande; Användande av avfall, 

förorenade massor eller massor av okänt föroreningsinnehåll för 

återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsändamål är förbjudet. 

• Föreskrift 15 avseende skyltning ändras  

• Allmänna bestämmelser bör skiljas från upplysningar. 

 

Definitioner 

5. Inkomna yttrande och synpunkter 



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer 30002836 

Datum 2022-11-29 Ver   

Dokumentreferens p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga 

dokument\samrådsredogörelse_rödsvattnet.docx  9/15 

• Definitionen av sekundärt skydd bör förtydligas. Text rörande lagring 

inomhus kan tolkas som att lagring får ske i plåthus med packat grus 

• Begrepp som impregneringsmedel och lösningsmedel bör definieras 

• Definitionen av hälso- och miljöfarliga kemikaliska produkter föreslås 

kompletteras med ”eller tidigare gällande föreskrifter enligt KIFS 

2005:7” 

• Begreppen skogsbruksåtgärd, gallring, plockhuggning och 

motormanuell skogsavverkning behöver definieras. 

• Begreppet organiska gödselmedel bör definieras och ordet gödsel från 

betande djur bytas ut mot spillning. 

• Dagvatten behöver definieras. Är rörledningar anläggning?  

• Definition av anläggningsändamål läggs till (utifrån förslag på ändring 

av föreskrift 12c 

• Definitionen av markarbete bör inkludera grävning och utfyllnad. 

• Ta bort definition av schaktningsarbete 

 

Yttranden redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

5.1.1 Sökandes bemötande 

Föreskrift rörande biologiska bekämpningsmedel kommer att tas bort i enlighet 

med telefonsynpunkter från Havs- och vattenmyndigheten. 

Föreskrift rörande spridning av bekämpningsmedel kompletteras. 

Texten ändras så att det är än tydligare och enklare att skilja mellan allmänna 

bestämmelser och upplysningar. 

Definitioner ändras och kompletteras utifrån länsstyrelsens senaste yttrande. 

Synpunkter på definitioner som inkommit vid tidigare yttranden är sedan tidigare 

korrigerat i förslaget som lämnats för samråd. 

5.2 Miljö- och byggnadsnämnd, Orust 
kommun 

Miljö och byggnadsnämnden, Orust kommun framför följande synpunkter: 

• Tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Rödsvattnets 

vattenskyddsområde, enligt förslag till samrådshandlingar enligt nedan. 

• Lämna följande synpunkter: 

- Förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom 

den primära zonen (med de undantag som anges i förslaget). 

- Tillåta gödsling 2 meter från strandkanten under högsommaren 

efter skörd när gräset växer som bäst från 20 juni till 31 augusti. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

5.2.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna är uppbyggda så att prövningsnivån står sist i meningen i 

samtliga föreskrifter. För att förenkla för läsaren är det lättare att använda 

samma meningsuppbyggnad.  
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Arbetsgruppen anser inte att det är lämpligt att tillåta gödsling 2 meter från 

strandkant precis intill en vattentäkt. Även om gräset växer under högsommar 

finns en stor risk för påverkan på sjön vid kraftiga regn efter spridning. 

5.3 Trafikverket 
Trafikverket framför följande synpunkter: 

• Olyckor på den statliga vägen har bedömts utgöra en risk för 

vattentäkten. Riskanalysen förslår att hantering ska ske främst via 

samråd mellan kommun och räddningstjänst. Vid förslag av andra 

åtgärden behövs ett samråd med Trafikverket.  

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

5.3.1 Sökandes bemötande 

Samråd kommer att ske med Trafikverket vid eventuella åtgärden vid vägen. 

Texten i det tekniska underlaget kompletteras med uppgifter rörande samråd 

och samverkan med Trafikverket. 

 

5.4 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framför följande 

synpunkter: 

• Brand och brandbekämpning bör läggas till som riskfaktorer. 

Samverkan mellan räddningstjänst och deras insatsplaner bör göras för 

att undvika problem. (kap 5.6) 

• Uppstår en osäkerhet kring vad som skiljer olycka på grund av 

översvämning och översvämning men även om översvämning från 

höga flöden i vattendrag har beaktats och inte bara från skyfall. (kap 

5.7.5) 

• I bilagan Riskanalys har riskkällan översvämning/torka/ras/skred, 

kyrkogård och transformatorstation ej beaktats. Riskkällan 

fotbollsplaner, bekämpningsmedel inkluderats i analysen även fast den 

ej listats som en riskkälla. (5.7.5) 

• I kap 5.8 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke om brand och risker 

med att kemikalier så som PFAS sprider sig införas. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 4. 

5.4.1 Sökandes bemötande 

Uppgifter om brand och brandbekämpning läggs till i riskanalys och 

riskbedömning samt riskreducerande åtgärder. Texter rörande översvämning 

och skyfall förklaras ytterligare i det tekniska underlaget. 

Bilagan Riskanalys uppdateras med översvämning/torka/ras och skred samt 

kyrkogård och transformatorstation.  
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Texten rörande riskreducerande åtgärder kompletteras med information kring 

brand och val av släckmetoder. 

5.5 Övriga myndigheter 
Naturvårdsverket, SGU och Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de 

avstår från yttrande eller att de inte har några synpunkter. 

Havs och vattenmyndigheten har via telefonsamtal förmedlat att följande 

ändringar kan göras; 

• Texten rörande biologiska bekämpningsmedel kan ses över då risken 

är låg vid den aktuella vattenförekomsten. 

• Föreskriften rörande upplag kan med fördel begränsas avseende 

mängd. 

• Havs- och vattenmyndigheten ser låg risk för påverkan på 

energianläggningar och brunnar vid ytvattentäkter. 

5.5.1 Sökandes bemötande 

Regleringen av biologiska bekämpningsmedel tas bort då Havs- och 

vattenmyndigheten bedömer risken att risken på råvattnet är låg. 

Reglering av energianläggningar och enskilda vattentäkter tas bort.  

Sökande ser över möjligheten att lägga till en mängd i föreskriften rörande 

tillfälliga upplag. 

5.6 Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) framför följande synpunkter: 

Växtnäring 

• Det saknar ett godtagbart motiv för förbud och anmälningsplikt i primär 

zon. Förbudet mot tillförsel av växtnäring är en mycket långtgående 

inskränkning i pågående markanvändning då marken i princip inte blir 

brukbar. 

• Kommunen behöver bättre säkerställa källan till koliforma bakterier i 

vattenproverna. Det saknas stöd för en långtgående skrivning utifrån 

tagna råvattenprov. Därmed saknas sakligt motiv för att förbjuda 

konstgödsel 15m i primär zon. 

• Det saknas motiv för att förbjuda användning av konstgödsel. 

• En möjlig kompromiss att begränsa tillförseln av stallgödsel så att den 

är tillåten under vegetationsperioden, 1 april till sista augusti inom 15 

meter från vattendraget. Övrig tid förbjuds tillförsel av stallgödsel. Ingen 

reglering avseende konstgödsel behövs. 

• Anmälningsplikt för befintliga lagringsplatser i primär och sekundär zon 

anses inte nödvändigt. 

 

Skogsbruk 

• LRF delar inte bild med motiven till föreskriften som hävdar att 

regleringen av skogsbruk är vanligt förekommande i ytvattentäkter. De 

åtgärder som beskrivs är samrådspliktiga enligt miljöbalken. Samråd 

sker med sektorsmyndigheten Skogsstyrelsen. 
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• Saknas motiv från kommunen för att gå längre än de krav som redan 

gäller i skogsvårdslagen. Kommunen argumenterar att uppställning av 

fordon, cisterner för tankning och risker för körskador inte hanteras av 

Skogsstyrelsen. Men de två första aktiviteterna hanteras av andra 

föreskrifter 1§ och 8§ samt NFS 2021:10. 

• Hävdas att körskador inte hanteras i en avverkningsanmälan stämmer 

ej. 

• Anmälningsplikten för avverkningsanmälan ska tas bort i primär och 

sekundär zon. 

 

Lagring och energianläggningar 

• Inte tillräckligt motiverat varför föreskrifterna behövs kring lagring av 

timmer 

• Otydligt att härleda vilken risk för dricksvattnet som motiverar 

föreskriften för energianläggningar och brunnar. 

• Saknas redogörelse kring vad för misstag och risker som finns vid 

borrning. 

• Saknar motiv för en anmälningsplikt på att anlägga en 

dricksvattenbrunn.  

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 5. 

5.6.1 Sökandes bemötande 

Arbetsgruppen har gjort avvägningar för att skapa tillräckligt skydd för 

vattentäkten samtidigt som kringliggande verksamheter påverkas i så liten grad 

som möjligt.  

Vattentäkten är påverkad av koliforma bakterier och kväve trots att alla 

kringliggande jordbruksverksamheter följer gällande lagstiftning och därav finns 

fog för att ställa krav för att långsiktigt skydda Rödsvattnet. Precis som LRF 

skriver kan det finns flera olika orsaker till de återkommande höga halterna av 

bakterier och kväveämnen i Rödsvattnet. En källa till kväve kan vara avlopp 

med otillräcklig rening, men dessa ger vanligtvis en konstant påverkan.  

I förslaget i informationssamrådet föreslogs att all spridning av naturgödsel var 

förbjudet i den primära skyddszonen. Anpassningar har gjorts i det nya förslaget 

så att förbud enbart gäller 15 meter närmast vattenlinjen. Den som behöver 

tillföra kväve närmare vattenlinjen kan begära dispens. 

LRF hänvisar till tvärvillkoren och att två meter är tillräckligt för att hindra 

läckage av bakterier. Vanligtvis räcker detta fullständigt men då Rödsvattnet är 

en dricksvattentäkt krävs ytterligare försiktighet, särskilt då allt tyder på att 

kommande klimatförändringar kommer innebära kraftigare regn. 

Syftet med anmälningsplikten för befintliga gödselvårdsanläggningar är att 

kommunen ska få underlag för att kunna bedöma om dessa riskerar att påverka 

vattentäkten. Det är svårt att enbart via tillsyn att kunna bedöma risken för 

läckage.  

Arbetsgruppen har bedömt att det är lämpligt att reglera även hanteringen av 

konstgödsel nära vattentäkten. 

LRF anser att en anmälan rörande avverkning inte behövs och förtydligar att 

dubbelregling inte får ske. Enligt HaVs handbok framgår att 



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer 30002836 

Datum 2022-11-29 Ver   

Dokumentreferens p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga 

dokument\samrådsredogörelse_rödsvattnet.docx  13/15 

vattenskyddsföreskrifter enbart ska skärpa kraven då den grundläggande 

miljölagstiftningen inte kan anses ge tillräckligt för vattentäkten. Av HaVs 

handbok framgår även att det ibland kan finnas anledning att uppmärksamma 

skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden med anledning av deras effekt 

på vatten. Arbetsgruppen har föreslagit att avverkning ska vara 

anmälningspliktigt för att kunna bedöma den totala påverkan på råvattnet.  

Syftet med föreskrifter rörande timmerupplag i primära skyddszonen är att styra 

upplag av timmer utanför den primära skyddszonen där risken är lägre för 

påverkan på Rödsvattnet både avseende grumling, transporter och utläckage 

av näringsämnen, fenoler m.m. 

Föreskrift rörande energianläggningar och brunnar tas bort i enlighet med Havs 

synpunkter. 

5.7 Fastighetsägare A  
Fastighetsägare A framför följande synpunkter: 

• Finns möjlighet att vara restriktiv med avverkning runt sjön? 

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.7.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna medger inte ett generellt förbud av avverkning däremot kan 

miljöenheten föreskriva om försiktighetsmått vid arbetet. 

5.8 Fastighetsägare B  
Fastighetsägare B framför följande synpunkter: 

• Inte några större skillnader jämfört med tidigare förslag, större delen av 

åkermarken ligger fortfarande inom skyddszon 1 och 2 och inte möjlig 

att använda för att driva jordbruk. 

• Skyddszonen skapar hinder för att effektivt bedriva jordbruk. 

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.8.1 Sökandes bemötande 

Syftet med skyddsföreskrifterna är att långsiktigt skydda dricksvattnet för Orust 

kommun.  

5.9 Fastighetsägare C 
Fastighetsägare C framför följande synpunkter: 

• En förkortning i spridning av gödsel till 1 april – 31 augusti kan 

accepteras. 

• Dubbelreglering kring anmälan av skogsavverkning är en dålig lösning 

för att få en bättre miljö. 



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer 30002836 

Datum 2022-11-29 Ver   

Dokumentreferens p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga 

dokument\samrådsredogörelse_rödsvattnet.docx  14/15 

• Tjänstemannaförslaget innebär att 20% av den brukningsbara arealen 

förloras 

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.9.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna bygger på avstånd till vattendrag i stället för vilka månader som 

spridning sker. Inom nitratdirektivet finns däremot reglering kring när spridning 

får ske.  

Syftet med anmälningsplikten för avverkning är att miljöenheten ska kunna 

förebygga risker för slamflykt, körskador och hantering av petroleum.  

5.10  Fastighetsägare D 
Fastighetsägare D framför följande synpunkter: 

• Spridningen av växtnäring har skärpts upp till orimlig nivå. Det medför 

att marken inte går att bruka. 

• Skulden läggs på lantbrukarna angående förhöjda värden av nitrat och 

ecolibakterier i ytvattnet utan någon mer ingående analys kring 

orsakerna. 

• Förslag på att sprida stallgödsel 2 m från vattendrag under period 1 

april till 31 augusti. 

• Förslag på att handelsgödsel får spridas enl. regelverket för 

nitratkänsligt område. 

• Skyddszonen på fastigheten Kolbuxeröd 1:5 anses som direkt 

felaktighet då vattenvägen är kuverterad sedan 1970-talet och skall ej 

belastats med någon skyddszon.  

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.10.1 Sökandes bemötande 

Syftet med skyddsföreskrifterna är att långsiktigt skydda dricksvattnet för Orust 

kommun.  

Föreskrifterna bygger på avstånd till vattendrag i stället för vilka månader som 

spridning sker. Inom nitratdirektivet finns däremot reglering kring när spridning 

får ske.  

Arbetsgruppen vidhåller att användningen av handelsgödsel bör begränsas 

närmast vattendraget.  

Justering kommer att ske av delar av området. Regler som berör avstånd till 

vattendrag berör inte delar av fastigheten då vattendrag saknas. 

5.11 Övriga närboende och 
verksamhetsutövare 

Skanova (Telia Company) AB framför följande synpunkter: 

• De inte har något att anmärka på detaljplanen.  
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• Informerar om att de har telestolpar inom området som ska raseras 

inom 18 månader. 

5.11.1 Sökandes bemötande 

Arbetsgruppen tackar för informationen gällande rasering och vidareförmedlar 

uppgifterna till tillsynsmyndigheten. 
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Orust kommun
c/o Tony Karlsson
473 80 Henån

Begäran om samråd för fastställande av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnets vattenskyddsområde i Orust kommun.

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
rubricerad vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2022-09-28. 

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

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i ärendet 2019-10-29 och 2020-02-12. 

Synpunkter på reviderade föreskrifter

Begreppet petroleumprodukter saknar definition.

Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 
ämnen” är oklart då detta inte definieras, utan det ges ett antal exempel 
på vad som kan utgöra sådana ämnen.

Undantag för transport borde även gälla anmälningsplikt för hantering 
av biologiska bekämpningsmedel, annars blir det fritt att transportera dessa 
inom primär zon men kräver anmälan i sekundär zon.

Föreskriften gällande spridning av naturgödsel är ofullständig (15 meter 
från vad?).

Med uppläggning avses enligt definitionen förvaring direkt på mark eller 
i vattnet, vilket innebär att all annan uppläggning är oreglerad oberoende av 
om tät täckning finns eller ej.

Hårdgjord yta saknar definition. Packat grus har i vissa fall ansetts vara 
hårdgjord yta.

Yttrande 

Datum
2022-10-07 

Ärendebeteckning 
513-41100-2022



Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande 

2022-07-19 

2 (2)

513-26278-2022

Föreslår att allmänna bestämmelser ges ett paragrafnummer för att 
tydligare skilja dessa från upplysningar (bestämmelser om skyltning 
brukar ingå de allmänna bestämmelserna).

Begreppet arbetsfordon förekommer bara i definitionen.

Begreppet husbehovstäkt används inte och definitionen kan utgå.

Hänvisning till ”Läs gärna mer i NFS 2021:10” fungerar inte som 
definition.

Övrigt

Korrekturläsning och språkkontroll behöver genomföras, 
exempelvis gällande användning av prepositioner.  

Förutom ovanstående synpunkter hänvisar länsstyrelsen till tidigare 
yttranden i ärendet.

Beslutande
Yttrandet har lämnats av vattenvårdshandläggare Roger 
Rudolfsson.
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Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

010-224 48 59

Orust kommun
joel.avenius@sweco.se
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens yttrande gällande förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
vattentäkten Rödsvattnet i Orust kommun 

Ärendebeskrivning
Förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för rubricerad 
vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2020-01-21. 

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

Synpunkter 

Länsstyrelsen hänvisar i huvudsak till tidigare yttrande vid tidigt samråd i 
ärendet (2019-10-09). 

Länsstyrelsen vill utöver detta återigen påpeka att definitionen av 
sekundärt skydd bör förtydligas, gärna genom hänvisning till hur begreppet 
definieras i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 
2017:5.

Vi Föreslår dessutom att § 12c formuleras enligt följande. ”Användande av 
avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll för 
återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsändamål är förbjudet. 

Begreppet anläggningsändamål finns definierat i Naturvårdsverkets 
handbok gällande återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1.

Vi rekommenderar dessutom att andra stycket i 15 § gällande skyltning 
stryks eller ändras, då det får anses orimligt att förutsätta att den enskilde 
verksamhetsutövaren kan avgöra, vilken omfattning av hantering av 
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skadliga ämnen som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Krav 
på skyltning av cisterner finns redan i NFS 2017:5.

Ni bör som tidigare påpekat skilja på allmänna bestämmelser och rena 
upplysningar. Detta gäller exempelvis sista delen av allmänna 
bestämmelser som enbart utgörs av ren information och inte innehåller 
några bestämmelser.

Övriga upplysningar

Ni bör i god tid innan beslut fattas inkomma till länsstyrelsen med begäran 
om att länsstyrelsen skall upphävande nu gällande beslut om 
vattenskyddsområde med föreskrifter.

När beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter har fattats 
skall beslutet skickas, dels till Länsstyrelsen dels till Havs- och 
vattenmyndigheten, vilka har det regionala respektive nationella ansvaret för 
registerhållning av vattenskyddsområden. 

För att kunna registrera kommunens beslut behöver länsstyrelsen 
protokollsutdrag, föreskrifter och karta som separata PDF-filer, samt s.k. 
shape-filer redovisande vattenskyddsområdets skyddszoner samt dess yttre 
gräns som polygoner i koordinatsystemet EPSG:3006 SWEREF 99 TM.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 
underskrift. 

Roger Rudolfsson
Vattenmiljönheten
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Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

010-224 48 59

Sweco Environment AB
joel.avenius@sweco.se
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens yttrande i tidigt samråd gällande förslag 
till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
vattentäkten Rödsvattnet i Orust kommun 

Ärendebeskrivning
Förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för rubricerad 
vattentäkt inkom för tidigt samråd till länsstyrelsen 2019-09-16. 

Synpunkter på riskbedömning och tekniskt underlag

Länsstyrelsen har inga väsentliga invändningar mot redovisad 
riskbedömning och framtaget underlag.

Synpunkter på föreslagna föreskrift

Med hänsyn till att en av de största riskerna uppges vara ovarsam 
hantering av petroleumprodukter, kan det vara tveksamt om hantering av 
upp till 250 liter av dessa produkter bör tillåtas inom primär zon.

Undantag gäller för lagring som sker inomhus i ett utrymme som saknar 
golvbrunn. Det skulle kunna tolkas som att undantaget gäller för lagring i 
ett plåtskjul med golv av packat grus.

Enligt information tillhörande föreskriften gällande petroleumprodukter 
”följer” ytterligare bestämmelser Naturvårdsverkets föreskrifter. Föreslår 
att det formuleras som att ytterligare bestämmelser ”gäller” enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Begrepp som impregneringsmedel och lösningsmedel bör definieras. Ordet 
såsom kan bytas ut mot ordet som.

Begreppen skogsbruksåtgärd, gallring, plockhuggning och motormanuell 
skogsavverkning behöver definieras. Är begreppet motormanuell ett 
etablerat begrepp inom skogsbruket? Undantagen bör som i övriga 
paragrafer formuleras som undantag.
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Att använda ordet ”liknande” i föreskrifter är inte lämpligt.

Begreppet anläggning för hantering av dagvatten bör förtydliga. Är 
rörledningar anläggning?

I undantag gällande markarbeten som kräver tillstånd bör ordet ”eller” 
bytas ut mot ordet ”och för”.

Definitionen av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter föreslås 
kompletteras med ”eller tidigare gällande föreskrifter enligt KIFS 2005:7”.

Definitionen av markarbeten bör inkludera grävning, ordet fyllnad föreslås 
ersättas med ordet utfyllnad och ordet liknande bör strykas. Då 
vattentäkten är ett vattendrag bör det vara av stor vikt att även arbete i 
vatten regleras.

Definitionen av schaktningsarbeten är inte relevant då detta inte är 
reglerat i föreskrifterna.

Definitionen av sekundärt skydd är otydlig och bör bytas ut mot definition 
hämtat från redan befintliga regelverk.

Begreppet övriga organiska gödselmedel bör definieras och ordet ”gödsel” 
från betande djur föreslås bytas ut mot ordet ”spillning”. 

Det bör skiljas på allmänna bestämmelser i föreskriftsform (§) och rena 
upplysningar, vilka ej bör vara bestämmelser i föreskriftsform (§).

Övriga upplysningar

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 
underskrift. 

Roger Rudolfsson
Vattenmiljönheten



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

§ 125 MBN/2022:829

Prövning av yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Rödsvattnet, Orust kommun

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Rödsvattnets vattenskyddsområde, enligt förslag till 
samrådshandlingar, enligt nedan.

2. lämna följande synpunkter: 
- förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom den primära zonen 

(med de undantag som anges i förslaget)
- tillåta gödsling 2 meter från strandkanten under högsommaren efter skörd när gräset 

växer som bäst från 20 juni till 31 augusti.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden bereds möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter 
för vattenskyddsområde för Rödsvattnet.
Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområde för Orust kommuns ytvattentäkt Rödsvattnet 
fastställdes av länsstyrelsen 1992-08-10, enligt då gällande lagstiftning. Föreskrifterna utgör inte 
längre ett ändamålsenligt stöd för skyddet av vattentäkten. 
Sektor Samhällsutveckling, VA-enheten, har därför sedan 2019 arbetat med att ta fram förslag till 
nya skyddsföreskrifter, med stöd av extern konsult.
Havs- och vattenmyndigheten har under år 2021 kommit med en ny vägledning, där tyngden läggs 
på att en lokal anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. 
Förslaget till nya föreskrifter har därför omarbetats för att bättre avspegla skyddsbehovet utifrån de 
risker som förekommer i skyddsområdet. Synpunkter från berörda markägare och andra instanser 
har beaktats i det nya förslaget för att föreskrifterna inte ska bli mer betungande än vad som krävs 
för att säkerställa skyddsbehovet.   
Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer efter samråd och eventuella 
revideringar, att fastställas och kungöras av kommunfullmäktige i Orust kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att ändra punkt 2 till följande: ”förbud mot hantering av 
mer än 25 liter petroleumprodukter inom den primära zonen (med de undantag som anges i 
förslaget)”, samt att lägga till följande synpunkt: ”tillåta gödsling 2 meter från strandkanten under 
högsommaren efter skörd när gräset växer som bäst från 20 juni till 31 augusti.”

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Peter Kristenssons förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 1393101
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03
Tekniskt underlag Rödsvattnet, 220404
Bilaga 1 - Riskanalys Rödsvattnet 2019 
Bilaga 2 - Förslag karta skyddsområde Rödsvattnet, 220401
Bilaga 3 - Förslag Skyddsföreskrifter Rödsvattnet, 220426
Bilaga 4 – Motiv föreskrifter Rödsvattnet, 220426

Beslutet skickas till
VA-enheten

Comfact Signature Referensnummer: 1393101



Ämne: trafikverkets yttrande över samråd gällande förslag till vattenskyddsområde för 
Korskällan samt förslag till vattenskyddsområ...
Från: patrik.alenklint@trafikverket.se <patrik.alenklint@trafikverket.se>
Till: Samhallsutveckling
Mottaget: 2022-07-11 08:04:18

Trafikverkets yttrande i rubricerade ärende.

 

Trafikverket har tagit del av underlaget och noterar att olycckor på den statliga vägen bedömts 
utgöra en risk för vattentäkten. Riskanalysen föreslår att denna risk hanteras främst genom 
samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten. Skulle andra åtgärder föreslås inom 
vägområdet så behöver dessa samrådas med Trafikverket.

I övrigt är frågorna som berör Trafikverket väl beskrivna och hanterade.

Patrik Alenklint

Samhällsplanerare
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registra tor@msb .se Org .nr: 202100-5984
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www .msb .se
1

Samråd för Rödsvattnets vattenskyddsområde

MSB noterar att MSB:s tidigare kommentarer till remiss Samråd om vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Rödsvattnet, Orust kommunfrån 2020 har i huvudsak beaktats.

I kap 5.6. bör dock även brand och brandbekämpning läggas till som en riskfaktor.
Samverkan med räddningstjänsten och deras insatsplaner bör göras för att undvika att
problem inom vattenskyddsområdet uppstår.

I kap 5.7.5 listas både Olycka på grund av torka/ översvämning/ ras/ skred och Översvämningsom
två av de största riskerna. I bilaga Riskanalys har dock Översvämning/ torka/ ras/ skred
kombinerats till en och samma riskkälla. Det är därmed oklart vad som skiljer Olycka på
grund av översvämningoch Översvämningsamt om översvämning från höga flöden i vattendrag
har beaktats och inte bara från skyfall.

Vidare i bilaga Riskanalys så har riskkällan översvämning/ torka/ ras/ skred ej beaktats i
analysen Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder. Detta bör åtgärdas.
Detsamma gäller riskkällorna Kyrkogårdoch Transformatorstation. Däremot har riskkällan
Fotbollsplaner, bekämpningsmedel inkluderats i analysen trots att den ej listats som en riskkälla.

I kap 5.8 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke inkluderas om brand och risker med att
kemikalier sprids till miljön. PFAS-fria skumvätskor och andra tillsatsmedel innehåller ofta
ämnen som minskar ytspänningen, så kallade tensider. Dessa är långlivade om de når
grundvatten där det är låg eller ingen närvaro av mikroorganismer som kan bryta ner
ämnena. Därför är det allvarligt om dessa når grundvatten, i synnerhet om det utgör en
dricksvattentäkt som då kan bli obrukbar för en mycket lång tid. Kemikalier i tillsatsmedel
kan dessutom öka läckage av föroreningar från brand till vattenmiljön så ett tillägg bör
därför även göras för att ta fram en plan för hur förorenat släckvatten kan samlas upp och
omhändertas. Den kommunala räddningstjänsten bör således ha tillgång till information
om, och även analysera riskerna för, vattentäkter och vattenskyddsområden då en
släckinsats ska påbörjas samt ta höjd för att dessa ämnen kan transporteras längre sträckor
och förorena vattenskyddsområden, även om branden är utanför vattenskyddsområdet.
För mer information hänvisas till Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i
skumvätskor för brandsläckning – en kunskapssammanställning PM 4/ 22.

--------------------------------------

Remissvar
Da tum
2022-07-04

Ärendenr
2022-08690

Ert da tum
2022-06-21

Er referens
Ange er re ferens

Enheten för arbete med na turolyc kor oc h
beslutstödssystem (RO-NB)
Maja Coghlan
010-240 4055
Maja .Coghlan@msb .se

Orust kommun
att. samhallsutveckling@orust.se

Beslutad 2022-07-04 av Henrik Larsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/
https://www.kemi.se/download/18.3eb1a663180f8b19aacbbe/1654170898615/PM-4-22-Kemikalier-i-skumvatskor-for-brandslackning-en-kunskapssammanstallning.pdf
https://www.kemi.se/download/18.3eb1a663180f8b19aacbbe/1654170898615/PM-4-22-Kemikalier-i-skumvatskor-for-brandslackning-en-kunskapssammanstallning.pdf
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I detta ärende har enhetschef Henrik Larsson beslutat. Maja Coghlan har varit 

föredragande. 

 

 

  

Henrik Larsson Maja Coghlan 

Beslutad 2022-07-04 av Henrik Larsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/


     

    

LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
Orust kommungrupp 

 

Skrivelse 

    

 

   

 

Orust kommun 

 

 

Synpunkter angående nytt förslag vso Rödsvattnet 

 

LRF kommungrupp vill med anledning av kommunen reviderat föreskrifterna för 

vattenskyddsområdet för Rödsvattnet lämna följande synpunkter.  

 

LRFs kommungrupp anser det har gjorts en hel del förbättringar i det nya förslaget. Dock 

anser vi fortsatt att förslaget inte lever upp till kravet att föreskrifterna inte ska bli mer 

betungande än vad som krävs för att säkerställa skyddet. Detta gäller framförallt § 4 och 

§ 5 i skyddsföreskrifterna. 

Skyddsföreskrifterna lever inte upp till förenklingskravet som vilar på en föreskrivande 

myndighet, och gällande § 5 så går förslaget emot kravet att undvika dubbelreglering vid 

utformande av föreskrifter.  

Dessa skyddsföreskrifter harmoniserar inte med riskanalysen och för flera föreskrifter 

följer det inte principerna för att utforma föreskrifter enligt HaVs vägledning.  Dessutom 

har förvaltningen inte beaktat den tillsynskampanj som gjorts på enskilda avlopp där en 

betydande andel inte levt upp till lagkraven. 

 

 

 

 

Synpunkter föreskrifter 

 

 

§4 Växtnäring 

 

I motiven till föreskriften anges som skäl att just det faktum att det är nitratkänsligt 

område finns anledning att ställa ytterligare krav inom vattenskyddsområdet. För 

ytvattentäkter görs ofta den motsatta bedömningen eftersom regelverket är skarpare inom 

nitratkänsligt område. Detta framkommer också i HaVs rapport 2014:25;  

Rådet tillämpas på varierande sätt i landet. Inom känsliga områden för 

växtnäringsläckage (områden som pekats ut av Jordbruksverket i enlighet med krav i 

EU:s nitratdirektiv) finns längre gående krav på lagringsutrustning för stallgödsel, 

spridningstider för gödsel samt krav på skyddsavstånd till öppna vattenvägar. Inom dessa 

områden finns ofta inga kompletterande krav på tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

 

Att Rödsvattnet ligger inom nitratkänsligt område är därför inget godtagbart motiv för 

förbud och anmälningsplikt i primär zon.  

 

Kommunen har i råvattnet uppmätt förhöjda halter av koliforma bakterier. Det kan finnas 

ett flertal källor till dessa bakterier. Gödselspridning pekas ut som en potentiell risk. 
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Utifrån den kunskapssammanställning som finns på området(se LRFs tidagre yttrande) 

så anges där att reglerna för nitratkänsliga områden och lantbrukets tvärvillkor med 

spridningsförbud 2 m intill vattendrag och förbud mot spridning vid 10% marklutning är 

tillräckligt för att minska riskerna för bakteriell påverkan. Kommunen behöver bättre 

säkerställa källan till koliforma bakterier i vattenproverna. Utifrån den tillsynsinsats 

kommunen gjort på enskilda avlopp så indikerar den att många enskilda avlopp inte lever 

upp till lagens krav.  

 

I förslaget förslås även förbud mot användning av konstgödsel inom 15 m. Det finns inget 

stöd för en så långtgående skrivning utifrån tagna råvattenprov. De råvattenprov LRF har 

tagit del av, (provtagning mellan 2018-2020) visar på mycket låga halter av nitrit. I det 

tekniska underlaget hänvisas till tre ytvattenprover i Rödsvattnet. Men riskanalysen måste 

utgå från de råvattenprover som tas i vattenverket, det är ju det vattnet som är föremål för 

dricksvattenberedning.  

Det finns därför inga sakliga motiv för att förbjuda konstgödsel 15m i primär zon och är 

där med inte förenligt med principerna i HaVs vägledning. Ett alternativt sätt att tillföra 

kväve är genom en varierad växtföljd där man tillför kväve genom baljväxter. Ett sådant 

sätt att odla innebär dock inte med automatik minskad risk för förluster av kväve till 

vattendraget, snarare tvärt om ökar risken.  

Ett förbud mot all tillförsel av växtnäring är en mycket långtgående inskränkning i 

pågående markanvändning då marken i princip inte blir brukbar för många markägare. 

Om förslaget blir verklighet behöver kommunen betala ersättning till berörda markägare. 

Sammanfattningsvis anser LRF att den lagstiftning som finns är tillräcklig för att skydda 

dricksvattnet. En möjlig kompromiss är att begränsa tillförseln av stallgödsel så att den 

är tillåten under vegetationsperioden, 1 april till sista augusti inom15m från vattendraget 

. Övrig tid förbud mot tillförsel av stallgödsel. Men vi ser helst att gällande regelverket 

för nitratkänsliga områden följs. Inga ytterligare restriktioner på konstgödsel än vad som 

gäller i befintlig lagstiftning.  

 

4 c Lagring stallgödsel 

När det gäller anmälan för befintliga lagringsplatser i primär och sekundär zon så anser 

LRF att dessa anmälningsplikter inte är nödvändiga. Det finns redan krav enligt 

förordning (1998:915) 7 § att gödselanläggning inte får läcka. Därutöver finns krav på 

egenkontroll där verksamhetsutövaren ska kontrollera täthet m.m. Det är rimligt att 

kommunen följer upp detta vid tillsyn. Det finns därmed inte motiv för att föreskriva om 

anmälningsplikt för befintliga anläggningar.  

    

     

         

§5 Skogsbruk 

Enligt det tekniska underlaget klassas skogsbruk i lägsta konsekvensklassning, obetydlig 

påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar. Riskklassen är också den lägsta, 1 som 

innebär förenklad riskhantering, bla egenkontroll. 

I motiven till föreskriften hävdas först att reglering av skogsbruk är vanligt 

förekommande i ytvattentäkter. LRF delar inte alls den bilden.  
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Sedan radas ett antal vanliga åtgärder upp som kan ske i skogsbruket. Alla dessa åtgärder 

är dock samrådspliktiga enligt miljöbalken. Samrådet sker med sektorsmyndigheten 

Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har som sektorsmyndighet ett ansvar att verka för att 

skogen brukas i enlighet med de skogspolitiska målen. I detta ansvar ingår också att verka 

för att skogen brukas så att vattenkvalitet och biologisk mångfald i vattenmiljöer bevaras 

och främjas, att uppsatta nationella miljökvalitetsmål uppnås och att kraven enligt 

vattenförvaltningen uppfylls. 

 

Skogsstyrelsens övergripande mål för arbetet med hänsyn till vatten är att stärka 

förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, och då särskilt bevara eller 

förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för biologisk mångfald. 

 

Det finns en rad paragrafer i skogsvårdslagen som reglerar skyddet av vatten vid en 

avverkning, bla 7kap, 20-24, 28-33. Skyddszoner ska lämnas för att skydda vattenkvalitén 

och näringsläckage och slamtransport ska förhindras. Enligt HaVs handbok ska 

utgångspunkten vara; Utgångspunkten är att vattenskyddsföreskrifter vid behov ska 

skärpa de krav som redan finns i den grundläggande miljölagstiftningen och därför är 

det viktigt att utgå ifrån vad som redan gäller. Dubbelreglering bör alltid undvikas. 

Det saknas motiv från kommunen för att gå längre än de krav som redan gäller i 

skogsvårdslagen. Och då för en föreskrift som hamnar i lägsta riskklass.  

 

Kommunen argumenterar sedan vidare med att uppställning av fordon, cisterner för 

tankning och risker för körskador inte hanteras av Skogsstyrelsen. Men de två första 

aktiviteterna hanteras ju av andra föreskrifter, 1§och 8 §, samt NFS 2021:10. 

Vidare hävdas att körskador inte hanteras i en avverkningsanmälan. Det stämmer inte. 

Körskador reglas också i skogsvårdslagen, 7.28 och hanteras i en avverkningsanmälan;  

 

 
 

Sammanfattningsvis har inte kommunen kunnat motivera en anmälningsplikt. 

Kommunen trotsar med förslaget principen med att undvika dubbelreglering och är inte 

förenligt med EU rätten samt principen om förenkling som gäller för alla myndigheter.  

Vi vill återigen peka på det HaV skriver om skogsbruk:  

Det kan ibland finnas anledning att uppmärksamma skogsbruksåtgärder inom 

vattenskyddsområden med anledning av deras effekt på vatten. Skogsbruksåtgärder 
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handläggs och bedöms i normalfallet av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen tillämpar 

skogsvårdslagen och miljöbalken med därtill hörande förordningar och föreskrifter. 

Skogsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken framgår av 2 kap 10 

§ miljötillsynsförordningen.    

 

LRF anser att anmälningsplikten för avverkningsanmälan ska tas bort i primär och 

sekundär zon.      

 

§ 6 Lagring 

Kommunen har inte tillräckligt motiverat varför föreskriften behövs. Fenoler är som man 

konstaterar i underlaget inte någon stor risk. Om själva lastningen är en risk blir den ju 

inte mindre för att man har en kortare lagringstid. Om detta överhuvudtaget övervägs att 

regleras så kan tiden sättas till ett år istället för en månad. Men som sagt är riskanalysen 

mycket bristfällig och motiverar inte en föreskrift.    

 

 

§10 Energianläggningar och brunnar 

Det går inte med tydlighet att härleda vilken risk för dricksvattnet som motiverar denna 

föreskrift. Det anges att det tidigare har skett påverkan på dricksvattentäkter med glykol. 

Men det används inte idag utan det är bioetanol.  

Som kommunen konstaterar i underlaget utgör inte köldbärarvätskan någon risk för 

dricksvattenkvalitén. En ytterligare risk som lyft fram är att det vid själva borrningen 

skulle uppstå ”misstag”. Det redogörs inte vad det skulle kunna vara för misstag och 

risker. Det är tryckluftsburna maskiner som används i samband med borrningen så dessa 

borde inte utgöra risk. Föreskriften skulle möjligen kunna vara motiverad vid en 

grundvattentäkt men det är den inte för en ytvattentäkt.  Det är redan anmälningsplikt på 

att anlägga berg/jordvärme. Där har kommunen möjlighet att ställa försiktighetsmått om 

så behövs. Som tidigare nämnts ska dubbelregleringar undvikas.  

Det finns heller inga motiv för en anmälningsplikt på att anlägga en dricksvattenbrunn. 

Återigen kan det möjligen vara motiverat för en grundvattentäkt, men inte för en 

ytvattentäkt.    

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Halleröd 

 

LRF Orust kommungrupp 

 



Yttranden från boende 
 

Fastighetsägare A 
Hej, läst ”Förslag till vattenskyddsområde ….” Arbetet mycket gediget och omfattande. Vattentäkten 
påverkas mest av omkringliggande jordbruksfastigheter och vid skogsavverkning. Det har gjorts 
relativt betydande uttag av skog under senaste åren. Finns möjlighet att vara restriktiv med 
avverkning runt sjön? I flera fall har kalhyggen gjorts med då betydande risk för större tillförsel av 
humus och kväve/fosfor till vattentäkten. Skogen utgör för många friluftsområde. Efter dessa 
omfattande avverkningarna blir skogen svår att besöka pga återväxt med sly och tät vegetation. 
Hälsningar x 
 

Fastighetsägare B 
Vi har tagit del av det nya förslaget till vattenskyddsområde och vi konstaterar att det inte innebär 
några stora skillnader jämfört med tidigare förslag. 
All åkermark ligger fortfarande inom skyddszon 1 och 2 och är inte möjlig att använda för att driva 
jordbruk. 
Vi driver idag fårskötsel med betesmark och vallar för vinterfoder. Vi använder naturgödsel och vi 
använder inga kemiska bekämpningsmedel. Ena halvan av åkermarken kan vi naturgödsla, på den 
andra halvan är det förbjudet. Som vi ser det håller detta tillvägagångssätt under max. ett par år, 
sedan finns där inget att skörda längre.  Situationen faller på sin egen orimlighet. 
Skyddszonerna hindrar oss effektivt från att bedriva jordbruk och är det denna planerade 
gränsdragning som beslutas, så förutsätter vi att Orust kommun har en plan för inlösen av gården till 
det värde den har innan skyddsområdet fastställs. 
 
 

Fastighetsägare C  
Synpunkter vso Rödsvattnet 

#växtnäring 

För nitratkänsliga områden som Orust, gäller idag att mellan 1 mars-31 oktober är det tillåtet att 

sprida gödsel. 

En förkortning i spridning av gödsel till 1 april-31augusti i primärzon kan accepteras. 

Arla har som krav att det måste vara 4 veckor mellan spridning av gödsel innan skörd/bete av gräset. 

För att djuren ska kunna komma ut i början av maj så då måste gödseln ut i början av april. 

# Anmälan av skogsavverkning 

Det finns redan krav på att anmäla till Skogsstyrelsen vid avverkning. Och där finns hänsynskrav till 

vatten redan med. 

Dubbelreglering är en dålig lösning för att få en bättre miljö. 

För med tjänstemannaförslaget förlorar jag 20% av min gårds areal samt mycket mer än så i 

ekonomiskt värde. 



Rent vatten är mycket viktigt. Men det behövs mat också för att överleva. För på de mer än 30 år 

som jag varit bonde, så kan jag nu se att vi kommit till en brytpunkt att nu börjar Orust växa igen. 

Om 10–15 år när jag blir pensionär så kommer det inte vara några mjölkkor kvar på gården, såvida 

inte de ekonomiska förutsättningarna ändras radikalt. För idag är du inte bonde för de stora grova 

pengarnas skull. Du drivs av en känsla för djuren och jorden. 

Så kommunen måste vara rädda om de som vill bruka marken och hålla på med djur. För tänk vad 

fantastiskt att 2% av Sveriges befolkning kan förse resten med mat så att de kan köpa det i affären 

utan att behöva bekymra sig för något av allt det som bonden har behövt ta hänsyn till, väder, lagar 

och regler.  

 



Fastighetsägare D 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-09 KS/2022:1107 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304-33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se 

 
 
Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Korskällan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för 
Korskällan, daterade 2022-11-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Korskällan antogs 1992 och behöver anpassas till nu 
gällande lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-26 § 154 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på 
samråd, med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Korskällan. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för 
förorening av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas för att uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna 
minskas genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en 
olycksrisk inte effektivt reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan 
det kan krävas fysisk åtgärder för att minska risken för att en olycka sker eller för att 
förhindra att spill och läckage når grundvattenmagasinet. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Korskällan skickades ut till berörda i november 2019. 
Det inkom synpunkter och föreskrifterna har arbetas om efter det. 
 

Utredning 
Utförd riskanalys, vattenförekomstens behov, inkomna synpunkter från boende, 
sakägare, myndigheter, organisationer samt föreningar inom området ligger till grund för 
förslaget om skyddsföreskrifter. Även om såväl risk analys som riskvärdering utgör 
viktiga underlag finns det inte alltid en tydlig och enkel koppling till 
vattenskyddsområdets eller skyddsföreskrifternas utformning. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-09 KS/2022:1107 
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 Naturvårdsverkets handbok 2010:5 med Allmänna råd 2003:16 
 ”Bättre rådlös än rådvill” – Havs- och vattenmyndigheten, 2014:25 
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och sammanställningar bedöms vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Korskällan klara för antagande. 
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Skyddsföreskrifter för Korskällan daterade 2022-11-22 
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Tekniskt underlag daterat 2022-11-22 
Riskanalys daterad 2022-11-22 
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Inledning 
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Orust kommun 
om vattenskyddsområde för Korskällans vattentäkt i Orust kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av karta, daterad 2022-
04-28. Vattenskyddsområdet är indelat i två primära skyddszoner (skyddszon A 
och skyddszon B), en sekundär samt en tertial skyddszon. 

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 

Detta beslut träder i kraft dagen efter kommunfullmäktiges fastställande. Enligt 7 
kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om 
beslutet överklagas. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Mål 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 
med ett ansvar att förvalta naturens väl. 

Syfte 
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Korskällans vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter 
normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 
Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden: 

 Naturvårdverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2021:10. 
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Vattenskyddsområdets zonindelning 

Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. 
Principen att området ska vara otillgängligt för andra verksamhetsutövare. 
Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås. 

Vattentäktszonen är inte markerad i kartmaterialet. 

Primär skyddszon 
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut 
förorening. Den primära skyddszonen har avgränsats på ett sådant sätt att 
riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut 
förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen 
hinner nå vattentäktszonerna med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär och 
vattentäktszonens gräns bedöms vara minst 100 dygn. 

Sekundär skyddszon 
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög 
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst 
omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten 
från sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonerna har en beräknad 
uppehållstid av minst ett år. 

 

Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 
Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd 
som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
vilken vid tidpunkten för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är miljö- och 
byggnadsnämnden för Orust kommun. 

 

§ 1 Petroliumprodukter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Hantering av större mängd än 25 
liter är förbjudet. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring där bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Hantering av större mängd än 150 
liter kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring dör bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NFS 2021:10. 

 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 
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§ 3 Bekämpningsmedel 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver 
anmälan. 

 

 

§ 4 Växtnäringsämnen och patogener 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av 
naturgödsel och övriga 
växtnäringsämnen är förbjuden. 

- 

b Spridning av slam från reningsverk 
eller annan avloppsanläggning är 
förbjudet. 

Undantag gäller för eget 
omhändertagande av rest från 
torrtoalett. 

Samma förskrift som i primär 
skyddszon. 

c Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 

Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 
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Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

 

 

§ 5 Upplag 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät 
täckning är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

§ 6 Avloppsanläggningar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning av avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp 
till mark eller vatten är förbjuden. 

- 

b Ny avloppsanordning för rening av 
BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver 
tillstånd. 

- 

c Ändring av befintlig 
avloppsanordning kräver tillstånd. 

- 

 

 

§ 7 Vägar och parkering 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Nyetablering av allmän väg eller 
parkeringsplats för mer än 10 bilar 
kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga 
fordon eller arbetsmaskiner mer än 
tre timmar är förbjudet. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

Parkering eller uppställning 
utomhus av tunga fordon under 
längre tid än två dagar kräver 
anmälan. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

 

§ 8 Materialtäkter och markarbeten 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Markarbeten kräver tillstånd. 

Markarbete sin påverkar mark på 
mer än en meters djup är 
tillståndspliktigt. Tillståndsplikten 
omfattar såväl borrning som 
pålning. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

c Användande av avfall, förorenade 
massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll för återfyllnad 
eller andra anläggningsändamål är 
förbjudet. 

Återfyllnad eller annan användning 
av avfall och massor kräver 
tillstånd. 
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§ 9 Energianläggningar och brunnar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för 
lagring eller utvinning av 
värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum kommunfullmäktige anger i 
beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet 
överklagas. 

Övergångsbestämmelser 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och 
föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter 
ikraftträdandet av dessa föreskrifter. 

Dispens 
Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela 
dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I beslut om 
dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor 
som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap 2 § miljöbalken). 
Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt 
med föreskrifternas syfte. 
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Tillstånd 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som 
förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 
utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska 
lämnas in skriftligen. 

Anmälan 
I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen 
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa 
föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 
veckor före det att åtgärden påbörjas. Vid beslut kan den kommunala nämnden 
för miljöfrågor föreskriva om försiktighetsmått som anses erforderliga för att 
skydda vattentäkten. 

Undantag från föreskrifterna 
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt 
miljöbalkens 9 och 11 kapitel eller annan förordning utfärdad med stöd av 
miljöbalken. 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och 
åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag 
från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från 
skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för att 
utbyggnad, drift, underhåll med mera. 

Övriga upplysningar 

Tillsyn 
Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken 
över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra 
generella förskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 
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Skyltning 
Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns 
skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får 
tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp 
skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 
§ väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 
50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens 
tillstånd. 

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga 
produkter som nämns i 1 § och 2 § sker ska skylt finnas som informerar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 
huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov. 

Hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i 
miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara 
försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och 
motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland 
annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar 
inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan. 

Övrig lagstiftning 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte 
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett 
exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 
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Ny lagstiftning 
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, 
gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

Påföljd 
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 § 
miljöbalken. 

Ersättning 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att 
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till 
ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och 
miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det 
att beslutet vunnit laga kraft. 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för 
yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat 
tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap 1 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan 
ska göras till telefonnummer 112. Vid icke akuta fall till den kommunala nämnden 
för miljöfrågor. 

Definitioner 
Arbetsfordon/arbetsmaskiner: Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa 
föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella 
maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller 
flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer. 

Avfall: Definieras enligt 15 kap miljöbalken. Grot ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten: Med avloppsvatten avses enligt miljöbalkens 9 kap 2 §: 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av 
spillvatten från WC (”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-
vatten”). 
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2. Vatten som använts för kylning. 
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med 
miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att 
djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som 
bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Dagvatten: Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap 2 § miljöbalken definierat som 
avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 
miljöbalken. 

Fordon: Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på 
mark, vatten eller is. 

Förorenade massor: Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor 
från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett 
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som 
avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering: Med hantering avses, i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller 
åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av 
material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som 
till exempel förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- och 
skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt 
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betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara 
anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Hushållsbehov: Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar 
av de största storlekarna som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- och miljöfarliga produkter: Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i 
dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt 
gällande CLP-förordning eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande 
syfte och innebörd. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av 
kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap § 2 miljöbalken). 

Markarbeten: Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning 
och pålning. 

Materialtäkt: Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, 
grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. 

Naturgödsel: Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 
urin med ursprung från djur. I dokumentationen förekommer även begreppet 
stallgödsel. Stallgödsel är enligt Jordbruksverkets definition (SJVFS 2015:2): 
”husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage 
eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. 
Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” Stallgödsel är 
ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner. Med 
”andra organiska gödselmedel” menas exempelvis animaliska biprodukter, 
benmjöl, rötrester och kompost. Notera att stallgödsel härmed kan vara likställt 
med naturgödsel. 

Parkering och uppställning: Avser parkering/uppställning av tunga fordon, 
arbetsfordon/ arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på samma 
plats där uppsikt inte sker. Med tätt underlag i samband med parkering och 
uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras. 

Sekundärt skydd: Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den 
lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan 
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behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En 
invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Läs gärna mer i NFS 2021:10. 

Tunga fordon: Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt 
överstigande 3,5 ton. 

Tät täckning: Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd, 
uppträngande grundvatten och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med 
upplaget och att lakvatten därmed bildas. 

Upplag/uppläggning: Med upplag/uppläggning aves i dessa föreskrifter förvaring 
direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, 
vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detsamma gäller även för 
komposterbart hushållsavfall och trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Med upplag 
av snö avses ej plogvallar som uppkommit på plats vi snöröjning. 

Växtnäringsämnen: Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter 
konstgödning, mineraliska, gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel samt urin med ursprung från djur i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1069/2009), biogödsel, vedaska samt övriga 
organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet eller slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning. 

Yrkesmässig: Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som 
juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet 
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den 
har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som 
tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 
 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 
 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 
i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin 
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yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och 
egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”. 
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MOTIV TILL VALDA SKYDDSFÖRESKRIFTER  

VATTENTÄKT 

Korskällan, Orust kommun 

STATUS  

Version 2 

DATUM 

2022-11-22 

Inledning 

Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening 

av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för 

att uppnå detta, varav en är att inför vattenskyddsföreskrifter.  

För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas 

genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt 

reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysiska åtgärder 

för att minska risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når 

grundvattenmagasinet. 

Utförd riskanalys och inkomna synpunkter från boende inom området ligger till grund för 

förslaget om skyddsföreskrifter. Även om såväl riskanalys som riskvärdering utgör viktiga 

underlag finns det inte i alltid en tydlig och enkel koppling till vattenskyddsområdets eller 

skyddsföreskrifternas utformning, se Figur 1. 

 

Figur 1: Riskanalysen används för att synliggöra den samlade riskbilden i det riskinventeringsområde som 
undersökts i arbetet inför framtagande av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
Resultatet från riskanalysen, tillsammans med den efterföljande riskvärderingen, är ett av flera underlag 
som används vid framtagandet av förslaget. 
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Vattenskyddsföreskrifternas syfte 

I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde1 anges vad syftet bör vara med 

vattenskyddsföreskrifter i de olika skyddszonerna: 

• För den primära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i 

händelse av akut förorening.  

• För den sekundära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

vattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

När arbetet påbörjades med framtagande av vattenskyddsföreskrifterna gällde 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (NVFS 2003:16). De allmänna råden 

upphäves 27 januari 2020,  men då förslaget redan var utskickat för samråd är de fortfarande 

referensram och norm. En platsspecifik anpassning av föreskrifterna måste alltid göras. Hav - 

och vattenmyndigheten har under år 2021 kommit med en ny vägledning som lägger sin tyngd 

på att en lokal anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. Havs- och 

vattenmyndigheten önskar även att avgränsningarna för olika skyddszoner utgår från risker och 

inte som tidigare utifrån beräknade rinntider. 

Havs- och vattenmyndigheten har även utvärderat de allmänna råden i rapporten ”Bättre rådlös 

än rådvill?” (2014:25). Resultatet av den utvärderingen har beaktats vid framtagande av 

vattenskyddsföreskrifter för Korskällans vattentäkt. 

Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så 

långt som möjligt undvikas. Under senare år har det i vattenskyddssammanhang aktualiserats 

att de skyddsföreskrifter som föreslås ska vara möjliga att utöva praktisk tillsyn över, annars är 

de inte lämpliga som föreskrifter.  

Vattenskyddsföreskrifter som föreslås för Orusts vattenskyddsområden Korskällan och 

Rödsvattnet har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus och 

representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som 

uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift, med 

stöd av miljöbalkens 7 kap vid behov och med hänsyn till syftet, innebära ett större krav på 

försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.  

Förslaget till skyddsföreskrifter är därtill resultat av en avvägning där den nytta som vattentäkten 

erhåller med givna skyddsföreskrifter sätts i relation till den uppoffring skyddsföreskrifterna 

medför för de som berörs. Vattenskyddsföreskrifterna ska bidra till ett långsiktigt skydd av 

vattentäkten, men får samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att uppnå detta. För att tillse 

att detta inte sker har berörda myndigheter och verksamhetsutövare fått möjlighet att yttra sig 

om förslaget. Förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. 

 
1 Naturvårdsverkets handbok 2010:5.  
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Riskinventering och riskbedömning 

Riskbedömningen påvisar platsspecifika riskobjekt i vattentäktens närområde. Syftet är att visa 

de största föroreningsriskerna för vattentäkten. Alla risker är inte av sådan vikt att åtgärder 

behöver vidtas. För att så effektivt som möjligt hantera de risker som ändå behöver reduceras 

bör de åtgärder som på bäst sätt reducerar risken väljas. Det är inte alltid möjligt att uppnå 

önskad riskreducering genom vattenskyddsföreskrifter varför vissa risker kan ha höga riskpoäng 

i riskanalysen men ändå inte regleras i vattenskyddsföreskrifter. I bilaga 2 Riskanalys och 

riskreducerande åtgärder Korskällan presenteras exempel på riskreducerande åtgärder för de 

risker som identifierats. 

Informationssamråd och framtagande av nya föreskrifter  

Orust kommun skickade ut förslag på skyddsföreskrifter för Korskällan november 2019. Det 

inkom några synpunkter och föreskrifterna har arbetats om. De som inkom med synpunkter fick 

ett svar kring hur dera synpunkter hanterats under våren 2020. 

Motivering till föreslagna skyddszoner 

Korskällan är en grundvattentäkt med två uttagsbrunnar. Skyddszonerna är uppskattade utifrån 

grundvattenbildningen inom området. 

Den primära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har genomförts av 

grundvattentillströmningen för 100 dygn till vattentäkten, vilket medför ett avstånd på ca 190 m 

uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 70 m nedströms brunnarna för vattenuttag. Den 

primära skyddszonen omfattar det brunnsnära områden som kan vara sårbara trots att det 

sannolikt finns ett skyddande lerlager. Sannolikt saknas det skyddande lerlagret i norra delen av 

området där berget går i dagen.   

Gränserna har anpassats i största mån till väg, fastighetsgränser eller andra synliga gränser  för 

att förenkla för boende och näringsidkare. 

Den sekundära skyddszonen har i norr avgränsats i ytvattendelaren. Borrningar visar att 

marken i norra delen saknar skyddande lerlager och är mycket såbar.   

Den huvudsakliga grundvattentransporten sker mitt i dalgången där det förekommer ca 5 meter 

grusigt material där den huvudsakliga transporten sker. Vid en beräkning av uppehållstid under 

365 dygn krävs ett avstånd till gränsen för sekundär skyddszon på 270 meter vid radiell 

strömning. Swecos bedömning är att det inte sker någon radiell strömning utan tillströmningen 

sker huvudsakligen i dalgången från öster mot väster. Avgränsningen mot öster har därför 

justerats till ett avstånd på ca 600 meter.   

I söder har den sekundära skyddszonen huvudsakligen avgränsats i ytvattendelaren.   
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Motivering till förslagna skyddsföreskrifter  

1 § Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängd än 25 liter 
är förbjudet 
 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i 

drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning 

till lagring där bådadera sker inom 

sekundärt skydd eller i pannrum som 

saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Hantering av större mängd än 150 liter kräver 
tillstånd.  
 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning till lagring 

där bådadera sker inom sekundärt skydd eller i 

pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 
 

 Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 

2021:10. 

RISKANALYS 

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 2 

Skogsbruk och jordbruk, mobila bränsletankar 2 

Bebyggelse cisterner 1 

Vägar, olycka med farligt gods, tungt fordon 3 

Vägar, olycka med personbil 2 

MOTIVERING 

Utifrån resultat av riskbedömningen föreslås en reglering av hanteringen av 

petroleumprodukter. Hantering av petroleumprodukter, utan att det finns tillräckliga barriärer 

mot vattentäkten, kan redan vid mycket liten mängd spill eller läckage försämra 

råvattenkvaliteten och medföra potentiella hälsoeffekter. Det räcker med ett par droppar olja 

för att förorena en miljon liter vatten. Även om petroleumprodukterna inte når fram till 

vattentäkten kan ett spill ge långvariga effekter då ämnena kan stanna kvar i marken under 

lång tid och påverka både ytvatten och grundvatten.  

Petroleumprodukter orsakar stora problem i vattenverket i det fall förorenat vatten tas in i 

reningsprocessen. Hur allvarliga problemen blir beror på vilken typ av reningsprocess verket 

har. Oavsett reningsprocess finns risk att petroleumprodukter inte avlägsnas och därför finns 

kvar i dricksvattnet som når konsumenten. Petroleumprodukter är svårsanerade och kan 
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orsaka driftstopp under lång tid. I värsta fall förstörs delar av reningsprocessen så de måste 

bytas ut helt.  

Föreskriftern avser den totala mängd som hanteras vid varje tillfälle.  

Hanteringen av petroleum i den primära skyddszonen i Korskällan är hårdare reglerad än 

inom Rödsvattnet. Vid en grundvattentäkt är det svårare att upptäcka ett läckage och det är 

mer utmanande att utföra saneringsåtgärder, därav sätt förbudsgränsen vid 25 L inom 

Korskällan. 

Olyckor 

Olyckor med farligt gods och tunga fordon får höga poäng i riskanalysen. Förebyggande 

arbete avseende vägutformning går inte att reglera i vattenskyddsföreskrifterna. Kommunen 

tar löpande fram risk- och sårbarhetsanalyser och utifrån vad som framkommer sker ett 

samarbete tillsammans med Trafikverket.  

Generella regler inom vattenskyddsområde 

Naturvårdsverket har tagit fram nya generella regler (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna gäller inom 

primär och sekundär skyddszon. Från och med januari år 2022 ska cisterner för lagring av 

mer än 150 liter inom området vara försedda med sekundärt skydd. 

Undantag från föreskriften 

Föreskriften har kompletterats med undantag för att förenkla vardagen för de verksamma 

inom området.  

Ett spill/läckage som uppkommer i samband med transporter eller vid vägunderhåll förväntas 

uppmärksammas fort då det finns personer i närheten. 

 

2§ 2 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter  

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- eller miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen som impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller 
miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd. 

RISKANALYS 

Bebyggelse hemkemikalier 2 
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MOTIVERING 

Hälso- och miljöfarliga produkter omfattar många olika ämnen av varierande farlighet för 

människors hälsa. De kemikalier som avses i dessa föreskrifter är märkta som Hälso- och 

miljöfarliga produkter och det finns information på förpackningen hur de ska hanteras och hur 

förpackningen ska hanteras. Exempel på vanligt miljöfarliga produkter är lösningsmedel, 

impregneringsmedel och färger. 

Hantering av sådana ämnen kan, om barriärer saknas mellan hanteringen och vattentäkten, 

orsaka försämrad råvattenkvalitet som kan nå konsumenterna och kan då medföra 

hälsoeffekter.  

Inom Korskällan finns det bostäder och verksamheter inom primär och sekundär zon och det 

hanteras troligen hälso- och miljöfarliga kemiska produkter inom området varför det ur 

risksynpunkt är viktigt att reglera risken, men den hantering och de mängder som normalt 

sker i ett hushåll utgör ingen stor risk för vattentäkten varför endast större mängder regleras.  

För att skydda vattentäkten har hantering av större mängder än för hushållsbehov belagts 

med förbud inom primär zon samt tillstånd inom sekundär zon. De som har behov av att 

hantera större mängder behöver kunna lagra kemikalierna inom sekundärt skydd (till exempel 

en invallning) för att tillse att läckage och spill inte förorenar mark och vatten.    

 

3§ Bekämpningsmedel 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpnings-medel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpnings-medel kräver anmälan. 

Undantag gäller för transporter. 

RISKANALYS 

Jordbruk bekämpningsmedel 2 

Bebyggelse bekämpningsmedel 2 

Golfbana 3 

MOTIVERING 

Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser 

har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta 
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bekämpningsmedel som används inom jordbruket har en begränsad löslighet i vatten och 

därmed begränsad rörlighet i marken men kan ändå röra sig till ytvatten och grundvattnet 

under vissa förhållanden. Vattentäkten Korskällan är central för kommunens vattenförsörjning 

och en påverkan av bekämpningsmedel skulle skapa stora utmaningar. 

Risken som ett ämne eller en verksamhet utgör för vattentäkten beror bland annat på 

mängden av förorenande ämnen som hanteras, ämnenas farlighet, avståndet till vattentäkten 

och sannolikheten för ett spill eller en olycka som gör att ämnet når miljön. Risken för 

förorening av vattentäkten bedöms vara störst om en olycka sker vid påfyllning eller spridning 

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är reglerat via miljöbalken och det finns krav 

kring utbildning samt regler kring dokumentation kring spridning och väderlek. Vid 

yrkesmässig hantering finns möjlighet att använda mer kraftfulla preparat och koncentrationer 

än de som finns tillgängliga för privatbruk. 

Ett exempel på krav som kan ställas vid spridning i sekundär skyddszon är uppvisande av 

simuleringar för planerad spridning från verktyget MACRO DB. Detta är ett verktyg som SLU 

(kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel) har tagit fram med stöd av Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. MACRO-DB simulerar halten bekämpningsmedel 

som når omgivande mark och vatten vid spridning, baserat på platsspecifika förhållanden. 

Verktyget möjliggör för tillsynsmyndighetern att förbjuda vissa preparat som inte bör 

användas inom vattenskyddsområdet men att tillåta de som kan godtas. Det är också möjligt 

att genom resultaten från simuleringarna utröna hur spridning kan anpassas för att minska 

mängden bekämpningsmedel som når omgivande mark och vatten. Förslagsvis kan tillstånd 

sökas för flera ämnen och områden samtidigt. Många kommuner tillämpar tillstånd som gäller 

under flera odlingssäsonger. 

Då privatpersoner inte har samma kunskap och utbildning inom hantering av 

bekämpningsmedel ställs ett krav på tillstånd för hantering inom primär zon. Det anses inte 

motiverat att införa restriktioner för privatpersoners bruk av kemiska bekämpningsmedel i 

sekundär skyddszon.  

Biologiska bekämpningsmedel är tillståndspliktigt i primär zon. 

Generella regler inom vattenskyddsområde  

Det finns numera inga särskilda krav som träder i kraft med anledning av 

vattenskyddsområde. Tidigare generella krav som gällde inom vattenskyddsområde 

upphävdes 2018. 

Undantag från föreskriften 

Användning inomhus vid enstaka punktinsatser är undantaget från tillstånd för att t.ex. 

möjliggöra eventuell bekämpning av ohyra. Undantaget avser användning och omfattar inte 

lagring m.m. Fastighetsägaren kan alltså inte använda undantagsregeln för att lagra 

bekämpningsmedel. Syftet är inte heller att möjliggöra återkommande användning i växthus 

etc. 
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4§ Växtnäringsämne och patogener 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel 
och övriga växtnäringsämnen är 
förbjudet.  
 

- 

b Spridning av slam från reningsverk 
eller annan avloppsanläggning är 
förbjudet. 

Undantag gäller för eget 
omhändertagande av rest från 
torrtoalett.  

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

c Anläggande av ny lagringsanläggning 
för naturgödsel för mer än 2 
djurenheter är förbjudet. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter  kräver 
anmälan. 

Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 de kräver tillstånd. 

 

Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 
djurenheter kräver anmälan. 

RISKANALYS 

Växtnäringsämnen 2 

Djurhållning 1 

Slamlagring (var ej med i riskanalysen)  

MOTIVERING 

Korskällan ligger inom nitratkänsligt område vilket medför strängare krav kring lagring och 

spridning av gödsel. Reglerna är satta för att minska läckage av kväve och fosfor till 

vattendrag och tar inte hänsyn till påverkan på dricksvatten. Det finns därför skäl att ställa 

ytterligare krav på hantering precis intill en vattentäkt. 

Hantering av naturgödsel kan medföra försämrad råvattenkvalitet som vid speciella 

omständigheter kan nå råvattenintaget och då medföra potentiella hälsoeffekter på grund av 

fekala bakterier.  

Hälsoeffekter kan orsakas av mikrobiella föroreningar från gödsel men även av höga halter 

nitrit. Även hantering av konstgödsel innebär risk för vattentäkten med anledning av höga 

kvävehalter. 

På grund av de kemiska och mikrobiologiska föroreningarna som slam från 

avloppsanläggningar kan innehålla förbjuds spridning av detta inom primär skyddszon och 

sekundär zon.  
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Genom att förbjuda tillkommande lagringsplatser för stallgödsel inom den del av 

vattenskyddsområdet som ligger i direkt anslutning till vattentäkten skapas förutsättningar för 

tillräckliga barriärer mellan riskkällan och vattentäkten. Lagring av konstgödsel är inte 

förknippat med samma risker för läckage som stallgödsel varför endast lagring av stallgödsel 

regleras i föreskrifterna.  

De som har en befintlig gödselstad behöver lämna in en anmälan. Vid handläggningen av 

anmälan kommer miljöenheten bedöma om gödselhanteringen uppfyller kraven för 

nitratkänsliga områden.  

5§ Upplag 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät täckning 
är förbjudet. 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

RISKANALYS 

Skogsbruk, upplag av timmer 1 

MOTIVERING 

Läckage från upplag av vägsalt och dammbindningsmedel kan förorena vattentäkten då 

dessa ämnen är lättlösliga och lättrörliga i vatten. Det ligger även i verksamhetsutövarens 

intresse att vatten inte når dessa upplag av samma anledning. Upplagen kan dock 

förekomma så länge de täcks så att regnvatten inte urlakar dem.   

Föreskriften rörande upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt innehåll har 

tagits bort. Avfall, förorenade massor eller massor med okänt innehåll får inte läggas upp på 

någon plats utan anmälan och därav behöver detta inte regleras särskilt inom 

vattenskyddsområdet.  

Föreskriften rörande upplag av snö har tagits bort. Det är inte aktuellt att snö från trafikerade 

gator transporteras till området för att läggas upp. 

 

6§ Avloppsanläggningar 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning för avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp till 
mark eller vatten är förbjudet. 

 

- 
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b Ny avloppsanordning för rening av 
BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver 
tillstånd. 

 

- 

c Ändring av befintlig avloppsanordning 
kräver tillstånd. 

- 

RISKANALYS 

Enskilda avlopp 1 

MOTIVERING 

I orenat spillvatten finns parasiter och virus som riskerar att göra människor och djur sjuka 

när de dricker vattnet. Förutom de mikrobiologiska föroreningarna medför spillvatten ett 

utsläpp av näringsämnen såsom kväveföreningar, som även de kan ge hälsoeffekter vid 

högre koncentrationer. Risken finns även att vattnet är förorenat av kemiska ämnen såsom 

medicinrester och kemikalier som används i hushållet. 

Att installera en ny avloppsanläggning är generellt tillståndspliktigt. Kommunen har möjlighet 

att bestämma vilka utsläppsnivåer som accepteras utifrån hur tillrinningsområdet klarar 

miljökvalitetsnormerna och om området bedöms ingå i hög eller normal skyddsnivå. Ett 

område som ligger nära en vattentäkt eller inom ett vattenskyddsområde klassas vanligtvis 

som hög skyddsnivå. 

Genom att förbjuda nya enskilda avloppsanläggningar med toalettutsläpp vill kommunen 

styra bort utsläppen och på så sätt minska risken för mikrobiell föroreningsspridning. De som 

vill anlägga avlopp kan välja att anlägga en sluten tank eller torrtoalett.  

Generellt är anläggande av en avloppsanordning för  BDT-vatten anmälningspliktigt, men då 

arbetet och utsläppet sker i primär zon beläggs installationen med tillståndsplikt. 

Att ändra en avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande funktion beläggs 
med tillståndsplikt. Detta för att kunna villkora kring utsläppsnivåer. 
Det sker en stor teknikutveckling inom området enskilda avlopp. Förr var det vanligt med 
olika infiltrationsanläggningar men i dag finns många olika mindre reningsverk. Det ställs idag 
krav på att anläggningarna ska kunna uppnå utsläppsnivåer beroende av skyddsnivå som 
fastigheten ligger inom. Det ställs alltså olika krav på rening beroende av hur det aktuella 
avrinningsområdet uppnår miljökvalitetsnormer. Det är få äldre anläggningar som uppnår de 
reningskrav som ställs på nya anläggningar.   
 

Vid förbättring av befintliga anläggningar tillämpas hög skyddsnivå för miljöskydd och 

hälsoskydd, men en bedömning görs alltid i det enskilda fallet och kan variera beroende på 

förutsättningarna på platsen.  
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7§ Vägar, parkering och fordonstvätt 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av allmän väg eller 
nyetablering av parkeringsplats för 
mer än 10 fordon kräver tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga 
fordon eller arbetsmaskiner mer än tre 
timmar är förbjudet. 

Undantag gäller för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

Parkering eller uppställning utomhus av tunga 
fordon under längre tid än två dagar kräver 
anmälan. 

Undantag gäller för parkering på tätt underlag 
inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med 
oljeavskiljare eller parkering med 
uppsamlingskärl under motor och bränsletank 
som rymmer hela bränslevolymen. 

RISKANALYS 

Vägar vägdagvatten 1 

Vägar olycka med farligt gods, tungt fordon 3 

Bebyggelse, dagvatten 1 

MOTIVERING 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats innebär stora risker för påverkan på vattentäkten 

genom risk för spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Mot denna 

bakgrund krävs tillstånd för nyetablering av väg i primär och sekundär skyddszon. Tillstånd 

bedöms inte behöva sökas för enstaka parkeringsplatser eller mindre vägar. Om så stora ytor 

som krävs för parkering av minst 10 personbilar hårdgörs bedöms det viktigt att kunna ställa 

krav på utformning för att minimera risken att dagvatten förorenar vattentäkten.  

Vid parkering av fordon och anläggning av vägar kan spill och läckage av petroleumprodukter 

uppstå. Vid större anläggningsarbeten är risken större. Obevakad uppställning direkt på grus 

eller gräsyta under en längre tid kan utgöra en risk för vattentäkten då spill eller läckage inte 

upptäcks och åtgärdas. Att tiden är satt till tre timmar är för att möjliggöra att man ska kunna 

lämna sitt fordon/arbetsredskap i samband med lunch och liknande. Inom den sekundära 

zonen sätts tiden till två dygn. Undantag finns för parkering där uppsamling av eventuellt 

läckade kan ske  

Tvätt av fordon på mark i anslutning till ett vattendrag kan orsaka en tillfällig eller i värsta fall 

permanent försämring av råvattenkvalitet som kan påverka dricksvattenkvaliteten. Det är inte 

bara damm som fastnar på bilar utan även partiklar från vägbanor, däckslitage och annat. 

Vissa ämnen kan vara hälsovådliga. Därtill kan själva bilvårdsprodukterna eller andra medel 

som används vid fordonstvätt förorena vattnet. Då tvätt av fordon enligt Miljöbalkens 
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hänsynsregler inte får ske utan rening på någon plats i kommunen tas föreskriften bort. Detta 

för att inte förespegla att det är ok att tvätta fordon utanför vattenskyddsområdet. 

 

8§ Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. 

 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Markarbeten ner till mer än 1 meters 
djup är tillståndspliktigt. 
Tillståndsplikten omfattar så väl 
borrning som pålning  

 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

 

c Användande av avfall, förorenade 
massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll för återfyllnad eller 
andra anläggningsändamål är 
förbjudet. 

Återfyllnad eller annan användning av avfall och 
massor kräver tillstånd. 

RISKANALYS 

Husbehovstäkt 1 

Potentiellt förorenat område 3 

MOTIVERING 

Vid markarbeten uppkommer olika sorters risker, exempelvis ökar grundvattnets sårbarhet för 

förorening när material tas bort men även risker förknippade med petroleumprodukter m.m. 

En del av dessa risker regleras i andra paragrafer i skyddsföreskrifterna, t.ex. hantering av 

petroleumprodukter.  Föreskriften syftar till att ge kommunen möjlighet att se över behovet av 

försiktighetsåtgärder vid större schaktningsarbeten.  

Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borrning, pålning, spontning och 

liknande arbeten har föreslagits vara tillståndspliktigt i primär och sekundär zon.  

Mindre schaktningsarbeten som bara påverkar den översta metern bedöms inte innebära 

samma risk och kan därav undantas.  

Täkter är en risk för både grund- och ytvattentäkter. Även små husbehovstäkter kan utgöra 

en risk för spridning av föroreningar via dagvattnet, samt bidra till en förändrad hydrologi 

inom den primära skyddszonen. Då det inte förekommer någon täktverksamhet i området 

idag bedöms behovet av kommande markuttag som lågt.  
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Att använda avfall, förorenad mark eller massor med okänt föroreningsinnehåll för återfyllnad 

eller andra anläggningsändamål är generellt anmälnings- eller tillståndspliktigt. Inom 

vattenskyddsområdets primära zon är det förbjudet. 

Normal drift och underhåll vid golfbanan bedöms inte som markarbete. 

Markarbete inom före detta plantskola 

Vid markarbete finns en risk att det underliggande lerlagret kan skadas och på så sätt kan 

föroreningar spridas till grundvattnet. Markarbete inom dessa fastigheter behöver ske med 

aktsamhet. Markarbete inom dessa fastigheter behöver även anmälas via reglering 

miljöbalken kap 10. 

 

9§ Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring 
eller utvinning av värmeenergi eller 
kyla från jord, berg eller vatten kräver 
tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet. 

Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver tillstånd. 

RISKANALYS 

Bebyggelse energianläggning 1 

MOTIVERING 

Det finns en generell anmälningsplikt för att installera en jord- eller bergvärmeanläggning. 

Större anläggningar kan även vara tillståndspliktiga beroende av hur stor effekt de förväntas 

generera.  

Riskerna kopplat till energianläggningar och brunnar är dels att misstag i anläggningsskedet 

kan innebära en risk för förorening då snabba spridningsvägar till grundvattnet öppnas, ett 

eventuellt spill snabbt kan nå grundvattnet och därmed råvattnet vid Korskällan. Detta gäller 

såväl vid anläggning i jord som i berg. I viss mån kan även köldbärarvätska utgöra en risk för 

vattentäkten, dock är toxiciteten lägre på de preparat som används idag än tidigare. På grund 

av teknikutveckling samt förändrad lagstiftning sedan de allmänna råden utfärdades anger 

Havs- och vattenmyndigheten i Bättre rådlös än rådvill (2014:25) att rådet bör ses över. 

Genom att i tillståndsansökningar ställa krav på till exempel att brunnar utförs på ett säkert 

sätt samt att godtagbar köldbärarvätska väljs så bedöms att sådana anläggningar kan tillåtas. 

Det ringa antalet fastigheter som kan tänkas anlägga sådana anläggningar stödjer också att 

tillstånd är en tillräcklig restriktion. 
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Då det förekommit att vattentäkter blivit förstörda på grund av påverkan av tex glykol från 

bergvärmeanläggningar föreslås en tillståndsplikt för anläggande av energianläggningar inom 

primär zon.  

I föreskrifterna för Korskällan regleras inte uttag av vatten för bevattning. Omfattningen är 

liten i dagsläget. Om ifall klimatförändringar medför ett ökat uttag eller om förändring av 

markanvändningen medför ett behov av ökat uttag kan det i framtiden bli aktuellt att 

komplettera föreskrifterna med regler kring detta.  

Kommunen önskar att få in en anmälan för att kunna ha kunskap om vattenuttagen i 

närheten av vattentäkten. 
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1 Orientering 

1.1 Bakgrund och syfte 

Korskällans grundvattentäkt ligger i Morlanda ca 11 km sydväst om Henån, se Figur 1. 

För att öka skyddet för vattentäkten önskar Orust kommun att inrätta ett nytt 

vattenskyddsområde.  

 

Figur 1. Orienteringskarta.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

 

Korskällan 
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i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att syftet med 

vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 

med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Uppdragets omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällans vattentäkt i enlighet med 

Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

2 Korskällans vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Grundvattentäkten utgörs av två formationsfilterbrunnar, Brunn 1 och Brunn 2 som 

utfördes 1993. Båda brunnarna har fyra meter filterrör med dimension 160 mm på nivån 

17 - 21 meter under markytan.  

Lagerföljd enligt brunnsprotokoll: 

Meter under markyta Geologisk benämning 

0 - 7,5 Lera 

7,5 – 10,5 grovmo 

10,5 – 17 mellansand 

17 - 18 fingrusig grovsandig mellansand 

18 - 19 Fingrusig grovsand 

19 – 21 Grovsandig fingrus 

 

Teoretiskt maxflöde genom respektive brunnsfilter är 14 l/s.  

Vattnet från uttagsbrunnarna pumpas via en pumpstation vidare till vattenverket.  
 

 
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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2.2 Vattenbehandling 

I vattenverket i Kårehogen, se Fel! Hittar inte referenskälla., behandlas ytvatten från R

öds ytvattentäkt. Efter behandling blandas ytvattnet med grundvatten från Korskällans 

vattentäkt.  

2.3 Försörjningsområde och vattenförbrukning 

Orusts vattenförsörjning baseras på ytvattenuttag ur Rödsvattnet, ca 80 %, och 

grundvattenuttag ur Korskällans vattentäkt ca 20 %, se Figur 2.    

Vattnet från Korskällan distribueras till det kommunala dricksvattennätet som försörjer  

ca 3200 pe. 

Totalt levererades ca 1 000 000 m3 dricksvatten under 2017 och ur Korskällan uttogs  

ca 200 000 m3. 

 

Figur 2. Totalt levererad mängd dricksvatten samt uttaget ur Korskällans grundvattentäkt. 

Från 2015 har vattenbehovet ökat med ca 5% per år. Uttaget av grundvatten i Korskällan 

har legat konstant under senare år, förutom 2017 då uttagen ökade med ca 20%. 

2.4 Framtida uttagsbehov 

Vattenuttaget styrs av den tillståndsgivna mängden. Det finns inga planer att utöka 

uttaget utöver detta. 

Golfanläggningen har tillgång till egen bevattningsdamm inom Morlanda 2:1. 
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2.5 Reservvattentäkt 

Det finns ett nödvattenavtal upprättat med Västvatten som innebär att Orust kan förses 

med 20 l/s via en sjöförlagd vattenledning mellan Slussen på Orust och Uddevalla 

kommuns vattennät på fastlandet. Mängden är inte tillräcklig vid ett kraftigt bortfall. 

2.6 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet 

samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet 

av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Korskällans vattentäkt 

ett mycket högt skyddsvärde i egenskap av allmän huvudvattentäkt. Magasinet är en 

registrerad grundvattenförekomst i VISS. 

2.7 Vattendom 

Enligt dom 1980-10-15, mål VA 25/80, äger kommunen rätt att utta grundvatten till en 

mängd av 210 000 m3/år, dock högst 30 000 m3/månad och högst 1470 m3/dygn. 

2.8 Befintligt vattenskyddsområde 

Genom beslut i Länsstyrelsen, 1991-01-21 (2470-8990-90), fastställdes ett 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Korskällans vattentäkt. Avsikten är att 

upphäva detta beslut samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande 

lagstiftning. 

2.9 Ägandeförhållande 

Fastigheten där vattenuttaget sker ägs av Orust kommun. 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Läge 

Vattentäkten ligger ca 11 km sydväst om Henån i den nordvästra delen av en dalgång 

med riktningen nordväst-sydost. Dalgången sluttar mot havet i nordväst och omges i 

söder och norr av berg som reser sig ca 30 meter högre än marken i dalgången. 

Brunnarna ligger 100–150 meter från stranden.  
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3.2 Jordlager 

3.2.1 SGU:s geologiska karta 

Enligt SGU:s geologiska karta, nedladdad från SGU:s kartgenerator 2018, består den öst-

västliga dalgången av isälvsmaterial såsom sand och grus. I öst, söder och norr finns 

berg i dagen och mindre moränpartier. Svallsand förekommer kring isälvsavlagringen.  

I högre partier i terrängen kring dalgången förekommer berg i dagen. Berggrunden i 

området består av grå gnejs med sedimentärt ursprung.    

 

Figur 3. Geologiska kartan över området. Nedladdad 2018 från SGU:s kartgenerator. © SGU. 



   

 
 

 

6(30) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 

2019-10-21/REVIDERAD 2022-04-08 

VERSION 2 

KORSKÄLLAN VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO) 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

KA p:\21312\13005132_vso_korskällan\000\10 arbetsmtrl_dok\tu + riskanalys\tu_korskällan_vso_april 2022.docx 
 

 

3.2.2 Undersökningsborrningar utförda av VBB  

VBB3 utförde 1989 12 undersökningsborrningar för att undersöka jordlagerföljden i 

dalgången, se Figur 4. Resultaten visar att den övre metern av jordlagren i dalgången 

består av svallsediment. 

 

Figur 4. Borrpunkter, djupare liggande jordarter, en del av nybildningen sker i dalgångens norra del. 

Svallsedimenten underlagras av lera som i sin tur överlagrar isälvsmaterial bestående av 

sand och grus, se Figur 5. Jordlagrens mäktighet är större än 14 meter. Lerlagret är 

mäktigast i området närmast uttagsbrunnarna. Mot dalsidan i nordost tunnas lertäcket ut 

och försvinner helt.  

 

Figur 5. Jordlager i sektion. Profilens läge framgår av figur 5. 

 
3 Förslag till skyddsområde och skyddsområdesbestämmelser för grundvattentäkt vid 
Korskällan, Orust, 1989-11-01. 
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SGU:s geologiska karta visar de ytliga jordarterna och VBB:s undersökningsborrningar 

visar jordlagerföljd och mäktighet.  

Leran kan betraktas som i princip tät och utgör därför ett skyddande skikt mot 

nedträngande föroreningar. Även om flera borrningar indikerar att lera förekommer kan 

det inte uteslutas att det finns områden där lerlagret saknas och att det därmed finns 

hydrauliska kontakt från markytan och ned till grundvattnet i isälvsavlagringen, varifrån 

vattentäkten får sitt vatten. Avsaknaden av lera kan liknas vid ”fönster” i lagerföljden. 

Fortsättningsvis antas därför att det finns hydraulisk kontakt mellan de övre jordlagren i 

svallsediment och undre jordlagren i isälvsmaterial inom det område som SGU betecknar 

som isälvsmaterial. Förekomsten av lera fungerar dock som ett skyddande skikt i delar av 

formationen och hindrar att föroreningar når ned till grundvattnet. Var sådana skyddade 

områden finns och var lera saknas går dock inte att förutsäga utan omfattande 

undersökningar. 

3.3 Hydrologi 

3.3.1 Nederbörd 

Nettonederbörden, det vill säga den del av nederbörden som inte avdunstar, uppgår 

enligt SMHI till ca 315 mm/år i medeltal (10 l/s*km2). Detta motsvarar den maximalt 

tillgängliga nybildningen av grundvatten i området. I isälvsavlagringar bedöms nästan  

100 % av nettonederbörden bilda grundvatten, vilket motsvarar ca 300 mm/år.  

3.3.2 Ytvattendrag 

Det finns inga öppna vattendrag i dalgången. Sannolikt är dock golfbanan väldränerad 

och skär av så gott som allt ytvatten från omgivande berg. Marken öster om den stora 

vägen avvattnas mot nordost. 

3.3.3 Hydrogeologi 

Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar genom marken. Infiltrationen är större i 

områden med grovt material såsom sand och grus och mindre i mer finkorniga jordarter. 

Lera kan betraktas som nästan helt tät. Viss nybildning sker även i, och i anslutning till, 

partier där berg blottas inom tillrinningsområdet. Utan grundvattenuttag i kommunens 

vattentäkt råder artetiska förhållanden i området närmast brunnarna. Detta innebär att 

grundvattnets tryckyta ligger över marknivån. 

I Korskällan sker nybildning av grundvattnet framför allt i området med isälvsmaterial. 

Nybildning sker även i områden med berg i dagen samt i områden där svallsanden har 

kontakt med underliggande isälvsmaterial i dalgångens norra del.  

För att beräkna magasinets hydrauliska egenskaper utförde VBB 1989 en 

korttidsprovpumpning av befintliga uttagsbrunnar. Observationer gjordes i 

grundvattenrören A, B och F, se Figur 6. Transmissiviteten beräknades till T = 8,3 x 10-5 

m2/s och grundvattnets transporthastighet till 0,05 – 0,08 m/d.  
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Figur 6. Grundvattenrör för nivåmätning. Den huvudsakliga grundvattenströmningen är mot havet i 

väster. 

Sedan 1991 har grundvattennivåerna periodvis mätts i ett antal grundvattenrör. Under 

årens lopp har rör försvunnit eller förändrats och det har förekommit tveksamheter om 

rörens verkliga höjder. För att få koll på rörens höjder och grundvattennivåer avvägdes 

grundvattenrör A2, BPIII och F2 år 2009 och grundvattennivåerna mättes vid ett antal 

tillfällen. 

Samtliga grundvattenmätningar redovisas i Figur 7. Mätningarna visar att 

grundvattenströmningen är riktad mot väster från F2 i grustäkten mot A2.  

Sannolikt finns god hydraulisk kontakt inom hela isälvsavlagringen. 
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Figur 7. Uppmätta grundvattennivåer i grundvattenrör i anslutning till vattentäkten.  

3.4 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet.  

Området i anslutning till Korskällans vattentäkt kan betecknas som sårbart eftersom det 

utgörs av en isälvsavlagring med svallsand i ytan. Det finns ett skyddande lerlager i 

dalgångens mitt, men det kan inte uteslutas att det finns områden där lera saknas. I 

dalgångens norra delar saknas det skyddande lerlagret helt.  

Formationen bedöms vara mycket sårbar i den norra delen där inga skyddande skikt 

finns. Sårbarheten minskar i mitten av formationen eftersom lera förekommer i 

jordlagerföljden. Eventuell avsaknad av lera inom vissa delområden gör dock att 

sårbarheten bedöms vara stor eller möjligen måttlig i formationens mittersta och södra 

delar.  
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3.5 Vattenkvalitet 

I Korskällans vattentäkt sker provtagning av råvattnet 6 ggr/år. Utvidgade analyser 

omfattar mikroorganismer, PAH, CAH, fysikalisk-kemiska parametrar, metaller, cyanid 

och pesticider.  

Grundvattnet är nära neutralt (pH ca 6,8) och konduktiviteten är måttlig (kring  

30 mS/m). Halten järn är låg (0,003 mg/l) och manganhalten måttlig (0,03 mg/l).  Halterna 

kväveföreningar som ammonium och nitrit är låga och understiger rapporteringsgränsen. 

Antalet mikroorganismer i grundvattnet är låg. Det finns inga spår av pesticider. Halten 

metaller är låga förutom koppar som medför bedömningen ”tjänligt med anmärkning”. 

Resultaten visar att halten petroleumkolväten, PAH och pesticider ligger under 

rapporteringsgränsen och är således mycket låga. Samtliga metallhalter är mycket låga, 

även halten koppar. Det finns inga halter som indikerar påverkan från väg eller golfbana. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Markanvändning 

Den dalgången där vattentäkten ligger omges av skogbevuxna höjdområden. Hela 

dalgången upptas av Morlanda golfbana. I anslutning till Morlanda säteri finns 

jordbruksmark, se Figur 8. 

 

Figur 8. Markanvändning i anslutning till Korskällan vattentäkt.  

4.2 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

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

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som riskerar att påverka kvaliteten negativt. 

4.3 Översiktsplan 

Den planerade markanvändningen framgår av översiktsplanen för Orust kommun,  

ÖP 2009, som antogs av kommunfullmäktige i Orust kommun 2009.  

I planen är golfbanans markanvändning oförändrad med bedömningen värdefull 

jordbruksmark.  
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4.4 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser 

Inom Orust kommun finns ett antal lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön.  

4.5 Riksintressen och naturreservat 

Enligt Länsstyrelsens GIS-databas finns inom tillrinningsområdet till vattentäkten 

områden som är klassade som riksintressen för friluftsliv, högexploaterad kust samt 

kulturminnesvård.  

Delar av tillrinningsområdet ligger inom naturreservatet Morlanda. 

4.6 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Golfbanans verksamhet med användning av bekämpningsmedel och gödning är ett 

motstående intresse. Användningen av dessa produkter innebär risk att 

grundvattenkvaliteten påverkas negativt. 
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5 Riskbedömning för Korskällan vattentäkt 

5.1 Genomförande 

En riskinventering inom närområdet kring vattentäkten utfördes 2009, vilket omfattar det 

tilltänkta vattenskyddsområdet. Information om riskobjekt i området har dessutom 

inhämtats från Orust kommun.  

En sanering av naturområdet kring den f d plantskolan har utförts. Saneringen kommer 

dock att utvidgas till ett större område och är ett flerårsprojekt (en mer detaljerad 

beskrivning sker i kommande avsnitt). 

Riskkällor inom tillrinningsområdet för Korskällans vattentäkt beskrivs nedan, både 

platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss typ av 

markanvändning. 

5.2 Riskobjekt 

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar  

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

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

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

nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

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

regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Vattentäkten i Korskällan ligger i nära anslutning till havet. Vattentäkt är artesisk vilket 

innebär att risken för inträngande saltvatten är liten. Uttagsbrunnarna ligger ca 7 meter 

över havsnivån vilket innebär att dessa inte kommer att översvämmade vid höga 

vattennivåer i havet. Korskällans vattentäkt riskerar inte att påverkas negativt av 

bräddningar på det kommunala spillvattennätet eftersom det inte finns några 

bräddpunkter i närheten. 

Någon påverkan av saltvatten eller problem med översvämning har inte noterats.  
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5.2.2 Sabotage, kris och krig  

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

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas.  

5.2.3 Vägar och transporter 

Öster om vattentäkten genom östra delen av isälvsavlagringen går väg 770 mellan Henån 

och Ellös. ÅDT anges av Trafikverket till ca 1300 fordon varav 100 är tunga transporter. 

Söder om vattentäkten i avlagringens södra del går väg 751 mot Dragsmark via Malön, 

Flatön och Ängön. Trafikmängden på denna väg är liten.  

Potentiella riskkällor som kan identifieras i samband med vägar och transporter är: 

o Olyckor  
o Vägdagvatten 

Olyckor  

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

av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden hög. Sannolikheten 

för att en olycka med transport av farligt gods ska inträffa på väg i anslutning till 

Korskällans vattentäkt bedöms vara liten-måttlig eftersom trafikintensiteten är relativt hög. 

Konsekvensen vid ett utsläpp inom isälvsavlagingen kan dock vara stor. 

Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en stor diffus föroreningskälla. Vägdagvatten innehåller ofta 

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

kolväten och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Kontinuerligt slitage där små 

partiklar frigörs från däck och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till 

förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning.  

Trafikmängden på de närbelägna vägarna är relativt hög men avståndet till 

uttagsbrunnarna är relativt stort vilket gör att risken för att vattentäkten ska påverkas av 

vägdagvatten bedöms som liten. Risken för att vattentäkten ska påverkas av saltning på 

vägen eller annat vägunderhåll bedöms vara liten. 

5.2.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 
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vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Odlingsytor finns sydost om golfbanan på östra sidan om väg 770 samt på ett mindre 

område söder om väg 751.  

Skogsområden finns kring och på isälvsavlagringen.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

o Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av 

bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten 

del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor 

behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 

ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. 



   

 
 

 

16(30) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 

2019-10-21/REVIDERAD 2022-04-08 

VERSION 2 

KORSKÄLLAN VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO)  

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

KA p:\21312\13005132_vso_korskällan\000\10 arbetsmtrl_dok\tu + riskanalys\tu_korskällan_vso_april 2022.docx 
 

 

Djurhållning 

Riskerna förknippade med djurhållning är främst kopplade till lagringen av djurspillning. I 

den föreslagna tertiära zonen betar ca 200 djur under sommarhalvåret. 

 

5.2.5 Materialtäkter och andra markarbeten  

Det finns flera olika typer av markarbeten som medför ökad risk för negativ påverkan på 

grundvattnet. Schaktning, grävning och borrningsarbeten inom vattentäktens 

tillrinningsområde utgör hot mot vattenkvaliteten genom ökad risk för spridning av 

förorenande ämnen från arbetsmaskiner, till exempel smörjolja och drivmedel. Även 

tillförsel av material för till exempel utfyllnad och utjämning av mark innebär en risk för 

vattentäkten. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer utfyllnad med orena 

massor.  

Materialtäkt innebär risk för spridning av markpartiklar och föroreningar, bland annat 

petroleumprodukter och eventuellt sprängämnen.   

I samband med täktverksamhet och markarbeten förekommer olika åtgärder som utgör 

risker för försämrad yt- eller grundvattenkvalitet/kvantitet. Exempel på sådana åtgärder är 

bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning av förorenade massor. Vid 

återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor i täkten för att jämna ut 

de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer återfyllning med 

orena massor.  

Öster om väg 770 har det tidigare bedrivits omfattande grustäktsverksamhet. Grustäkten 

är nu till stora delar igenfylld med massor vars innehåll till stor del är av okänt ursprung. 

5.2.6 Bebyggelse 

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

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma 

i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor kan inträffa 

som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp 

riskerar att hota vattentäkten.  

Inom vattentäktens närområde förekommer viss bebyggelse med enskilda 

avloppslösningar. 

Eftersom bebyggelsen är ringa inom vattentäkten tillrinningsområde bedöms 

verksamheter och företeelser förknippade med bebyggelse inte utgöra någon större risk 

för vattentäkten. 

5.2.7 Förorenade områden 

På fastigheten Kårehogen 1:3 samt 1:20 bedrev Skogsvårdsstyrelsen i Göteborg och 

Bohuslän från 1950-talet verksamhet i form av produktion av skogsodlingsmaterial. 
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Verksamheten upphörde ca 1980. På fastigheten användes till och med 1974 DDT i viss 

utsträckning för att bekämpa snytbagge, men framförallt genom doppning av plantbuntar 

innan leverans till skogen.  

Även DDT lagras i fettvävnader och förbjöds i svensk skogsbruk 1975. DDT omvandlas 

till metaboliterna DDD och DDE, där framförallt DDE har visat sig vara mycket 

svårnedbrytbart och resistent. DDT binds hårt till mark. Bindningen ökar dessutom med 

tiden och har mycket liten rörlighet i vatten.  

Med SGU som huvudman sanerades del av Kårehogen 1:3 samt Kårehogen 2:21 under 

2016 - 2017. Saneringen utfördes som schaktsanering av de övre jordlagren (ca 0,5 

meter). 

 

Figur 9. Översiktsbild över saneringsområden. Delområde 4 är inte sanerat. De andra båda 

områdena är åtminstone delvis sanerade. Från Golders saneringsanmälan 2016. 

SGU har under 2021 upprättat en ny riskanalys som visar att riskerna för påverkan vid 

nuvarande markanvändning är acceptabel. (Miljö- och hälsoriskbedömning vid fd 

plantskola, Kårehogen, Orust kommun, Golder Associates) SGU konstaterar att DDT inkl 

nedbrytningsprodukter kan återfinnas i grundvatten på de platser provborrning skett. SGU 
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menar att förekomsten beror på föroreningar i samband borrning. Halterna är låga och 

påverkan vid vattenuttaget bedöms som försumbar.  

Risker för påverkan på grundvattnet finns vid borrning genom lerlager eller vid schaktning 

eller annat markarbete som påverkar lerlagret. Markarbete inom delar av fastighet 

Kårehogen 1:3 samt Kårehogen 1:20 utgör en risk. 

5.2.8 Övriga riskkällor 

Orust Golfklubb 

En stor del av vattentäktens tillrinningsområde utgörs av golfbana som drivs av Orust 

Golfklubb. Golfbanans totala areal är 50 ha. Risken med golfbanor är främst associerad 

med spridning av bekämpningsmedel och gödningsmedel på golfbanans gräsytor. 

Mängden bekämpningsmedel och gödningsmedel som sprids på golfbanor är generellt 

stor. Även hantering och förvaring av bekämpningsmedel utgör en riskkälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade 2017 Orust Golfklubb tillstånd för spridning av 

gödsel- och kemiska bekämpningsmedel, se bilaga 5. Godkända växtskyddsmedel 

framgår av Tabell 1  

Tabell 1. Godkända växtskyddsmedel 2017-03-29. 

Typ Preparat 

Herbicider Tomahawk 200 EC 

Totalbekämpningsmedel Roundup Bio 

Roundup Max 

Fungicider Amistar 

Medallion TL 

Banner Maxx 

Headway  

Tillväxtreglerare Clippless 

Primo Maxx 

Biologiska växtskyddsmedel Binab TF WP 

Trianum-P 

Mycostop 

Prestop 

Insekticider Merit Turf 

 

Enligt golfbanans sprutjournal användes under 2017 totalt: 4 liter Primo Maxx, 3 liter 

Medallion och 3 liter Headway.  
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Morlanda kyrka 

Morlanda kyrka ligger inom tillrinningsområdet till vattentäkten. De risker som förknippas 

med kyrkor och begravningsplatser är främst spridning av ogräsmedel på grusgångar 

mm. Enligt uppgift används inte ogräsmedel. Det kan dock inte uteslutas att sådana har 

använts. Totex var t.ex. ett mycket vanligt ogräsmedel som användes på gångar. Det är 

därför vanligt att nedbrytningsprodukten BAM hittas i grundvatten i närheten av sådana 

områden. 

I anslutning till kyrkan finns en verkstad och förråd där det förvaras kemikalier och 

drivmedel till kyrkans arbetsmaskiner. Hur golvbrunnar i verkstadslokalen är kopplade är 

oklart. Oljeavskiljare finns ej.  

Transformatorstation 

En transformator sitter på ledningsstolpe ca 50 meter norr om vattentäkten. Täckande 

lerlager och artesiska tryckförhållanden medför att risken vid eventuellt läckage av olja 

bedöms som försumbar. 
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5.2.9 Plan över riskobjekt  

 

Figur 10. Riskkällor i anslutning till Korskällans vattentäkt. Från inventeringen 2009. Inga nya risker 

har tillkommit sedan dess.  
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5.3 Riskanalys 

5.3.1 Allmänt 

En riskanalys har genomförts för Korskällan vattentäkt enligt bilaga 1. I riskanalysen 

identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 

bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar4. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden5 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen6 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.3.2 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

 

 

 

 

 
4 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco 
5 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
6 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 

år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste  

10–50 åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. 

S4: Mycket stor 

sannolikhet 

Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

 

5.3.3 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt7: 

• Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

• Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga 

anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvaliteten. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många. 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

 

 
7 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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5.3.4 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4       

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

 

Risknivåerna i riskmatrisen har följande innebörd när det gäller krav på riskreducerande 

åtgärder etc.: 

Riskklass Innebörd 

Riskklass 1 Förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder som 

egenkontroll och avvikelsehantering ska upprättas 

Riskklass 2 Aktiv riskhantering, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 

 

Riskklass 4 

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder är nödvändiga. 

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder måste genomföras omedelbart. 

 

5.3.5 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

Korskällan vattentäkt är förhöjd. Närområdet till vattentäkten utgörs främst av golfbanan 

samt väg med en del tung trafik. Det är främst (tidigare) användning av växtskyddsmedel 

samt olycka på väg som medför de största riskerna.     
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De största riskerna (riskklass 2 och 3) enligt resultatet av riskanalysen utgörs av: 

• Främst tidigare men även nuvarande användande av bekämpningsmedel på 

golfbanan och på kyrkogården. 

• Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

• Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

• Förorenat område 

• Översvämning  

• Markarbete  

5.4 Riskreducerande åtgärder 

Korskällans vattentäkt har ett högt skyddsvärde som allmän vattentäkt. Sårbarheten med 

avseende på grundvattenmagasinet är mycket hög i anslutning till vattentäkten eftersom 

grundvattenmagasinet är öppet och ett naturligt skydd saknas vilket medför att olika 

föroreningar lätt kan infiltrera. Det är viktigt att ge vattentäkten ett långsiktigt skydd för att 

förhindra försämring av grundvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 

skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 

övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Korskällans 

vattentäkt: 

o Boende inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd information om 

vattenskyddsområdet om hur boende och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet kan påverka vattentäkten. Information och tillsyn är nödvändigt 

för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med 

vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 

viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 

räddningstjänsten om vattentäkten vid insatser i samband med olyckor eller i 

samband med brand inom vattenskyddsområdet. För att uppnå detta bör kommunen, 

i samråd med räddningstjänsten, ta fram en beredskapsplan för 

vattenskyddsområdet. 

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 

man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar ska 

även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 
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o Diskussioner bör även fortsättningsvis ske regelbundet med golfbanan för att komma 

överens om vilka kemikalier som kan användas och om det går att utföra endast 

mekanisk bearbetning. Även förvaring av kemikalier och bränsle bör diskuteras.  

6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

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

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

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

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

Förslag till skyddsområde redovisas i bilaga 2. 

6.2.1 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna.  

Gränsen mellan primär zon och sekundär zon sätts så att uppehållstiden i 

grundvattenzonen till uttagsbrunnarna beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten 

bildat i den sekundära zonen. I de fall området nära vattentäkten utgörs av mäktiga 

jordlager med begränsad genomsläpplighet eller där en starkt uppåtriktad 

grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även områden med kortare uppehållstid 

än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga nybildningsområden för grundvatten 

beaktas vid utformning av den primära skyddszonen även när transporttiden överstiger 

100 dygn.  
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6.2.2 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen är beräknad till minst ett år. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområdet 

Tillströmning av grundvatten till vattentäkten sker via den grundvattenströmning som sker 

i öst-västlig riktning mot havet. Områden där isälvsavlagringen ligger i dagen, gröna 

områden i Figur 3, utgör viktiga nybildningsområden för grundvatten. En mindre del av 

grundvattenbildningen till grundvattenmagasinet sker sannolikt även inom höjdområdena 

norr och söder om isälvsavlagringen.  

6.3.1 Geologiska förutsättningar  

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till 

grundvattenmagasinet i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata 

har använts vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning. 

Vattenuttag, Q: 1000 m3/dygn under högsäsong och  

ca 550 m3/årsmedeldygn  

(tillåtet uttag enligt vattendom är 210 000 m3/år, dock högst 

30 000 m3/månad och högst 1470 m3/dygn) 

Hydraulisk konduktivitet, K:  8,3*10-4 m/s (beräknad av VBB8).  

Magasinets mäktighet:  Den vattenförande mäktigheten antas vara ca 5 m. 

Grundvattenbildning:  300 mm/år 

6.3.2 Transporttid i mark 

Normalt används Korskällans vattentäkt med ett uttag av 550 m3/d, men under sommaren 

är uttaget ca 1 000 m3/d. Då ett större uttaget sker kommer grundvattenhastigheten att 

öka och transporttiden minska vilket innebär ett något större erforderligt VSO.  

Skyddsområdet föreslås dock endast omfatta erforderligt område vid ett uttag av  

600 m3/d som ungefär motsvarar tillståndsgivet årsmedeluttag.  

Grundvattnets medelhastighet i jordlagren kan grovt beräknas enligt nedanstående 

samband. Beräkningen ger en översiktlig uppfattning om storleken på de 

grundvattenvolymer som måste skyddas vid olika vattenuttag och olika krav på 

uppehållstid i marken.  

 
8 Utvärdering av provpumpning vid Korskällan, 1989-09-20). 
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e

2 n= bRtQ   

där:  Q = uttagets storlek (m3/d) = 600 m3/d 
 t = tid (d) 
 b = grundvattenförande lagrets mäktighet (m)= 5 m  
 ne= porositet= 20 % (litteraturvärde) 
 

Utifrån ovanstående samband och förutsättningar beräknas avståndet vid radiell 

strömning mot vattentäkten enligt nedan: 

Primär skyddszon  150 meter 

Sekundär skyddszon  270 meter 

För att uppnå en uppehållstid på 100 dygn från den primära skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen erfordras 150 meter och för att uppnå en uppehållstid på ett år från den 

sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen erfordras 270 meter.  

Den naturliga tillströmningen av grundvatten till vattentäkten bedöms främst ske i 

isälvsavlagringen från öster mot väster. Någon grundvattenbildning från havet bedöms 

inte ske. Skyddszonerna har därför en större utbredning mot öster.  

6.3.3 Beräkning av flödessträckor  

Vattenskyddsområdets area kan uppskattas genom vattenbalansberäkning. 

Grundvattenbildningen vid ett kontinuerligt uttag måste motsvara eller överstiga 

grundvattenuttaget. Grundvattenbildningen för Korskällans vattentäkt sker i huvudsak 

genom infiltration i isälvsavlagringen och i svallmaterialet i dalgångens norra del. Enligt 

SMHI är nettonederbörden i storleksordningen 315 mm/år. Med antagandet att 80 % av 

nettonederbörden infiltrerar uppgår nybildningen till 220 mm/år (konservativt antagande). 

Den infiltrationsyta som erfordras för att balansera ett års vattenuttag kan beräknas enligt 

nedan: 

R

Q
A

365
=

 

 
Där: Q = uttagets storlek (m3/d) = 600 m3/d 

R = årlig grundvattenbildning (m) = 220 mm/år
 

 

För aktuellt vattenuttag erfordras ett nybildningsområde som är ca 1 km2, vilket motsvarar 

en cirkel med en radie av ca 560 meter, för att balansera ett års uttag.  

6.4 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska hörhållandena och enligt resultatet av den 

arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden har en primär och en 

sekundär skyddszon avgränsats. 

Platsspecifika motiv för gränsdragningen redogörs nedan enligt numrering i figurer.  
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P Den primära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har 

genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till vattentäkten, vilket 

medför ett avstånd på ca 190 m uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 70 m 

nedströms brunnarna för vattenuttag. Den primära skyddszonen omfattar det 

brunnsnära områden som kan vara sårbara trots att det sannolikt finns ett 

skyddande lerlager. Sannolikt saknas det skyddande lerlagret i norra delen av 

området där berget går i dagen.   

 Gränserna har anpassats i största mån till väg, fastighetsgränser eller andra 

synliga gränser  för att förenkla för boende och näringsidkare så att hela fastigheter 

ingår eller inte. 

S Den sekundära skyddszonen har i norr avgränsats i ytvattendelaren. Borrningar 

visar att marken i norra delen saknar skyddande lerlager och är mycket såbar.   

Den huvudsakliga grundvattentransporten sker mitt i dalgången där det 

förekommer ca 5 meter grusigt material där den huvudsakliga transporten sker. Vid 

en beräkning av uppehållstid under 365 dygn krävs ett avstånd till gränsen för 

sekundär skyddszon på 270 meter vid radiell strömning. Vår bedömning är att det 

inte sker någon radiell strömning utan tillströmningen sker huvudsakligen i 

dalgången från öster mot väster. Det grusiga materialet har sannolikt betydligt 

bättre T-värde än vad provpumpningen indikerar vilket innebär att 

transporthastigheten i detta material är högre. Avgränsningen mot öster har därför 

justerats till ett avstånd på ca 600 meter.   

I söder har den sekundära skyddszonen huvudsakligen avgränsats i 

ytvattendelaren.   

Gränserna har anpassats i största mån till väg, fastighetsgränser eller andra 

synliga gränser  för att förenkla för boende och näringsidkare så att hela fastigheter 

ingår eller inte.  
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

• Använda mark och vatten på bästa sätt 

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

eller risk för påverkan på Korskällan vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter 

normalt reningsförfarande även fortsättningsvis kan användas för 

dricksvattenförsörjning.  

7.2 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Korskällan vattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 3. Motiv till de olika skyddsföreskrifterna redovisas i 

bilaga 4. 

7.2.1 Generella krav 

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

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

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

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

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

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

kvalitet. 

7.2.2 Restriktionsnivå 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

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

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  
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7.2.3 Anpassning till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

• Främst tidigare men även nuvarande användande av bekämpningsmedel på 

golfbanan och kyrkan. 

• Användning av bekämpningsmedel i trädgårdar. 

• Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

• Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

• Förorenat område 

• Översvämning  

• Markarbete  

Av ovanstående risker är det endast hantering av bekämpningsmedel, hantering av 

petroleumprodukter samt markarbete som kan regleras genom vattenskyddsföreskrifter.  

8 Informationssamråd och nytt samråd. 

Under oktober 2019 genomfördes ett informationssamråd med myndigheter och 

boende/verksamma inom det då aktuella skyddsområdet.  

Utifrån inkomna synpunkter bearbetades delar av förslaget om. De som inkommit med 

synpunkter fick en återkoppling via mail eller telefon vintern 2020, se bilaga 5. 

Inför att beslut ska fattas av kommunfullmäktige har underlag och förslag bearbetats på 

nytt för att anpassa skyddsområde och föreskrifter till Hav- och vattenmyndighetens 

handbok samt aktuell lagstiftning. Inför att områdesskydd beslutas måste kommunens 

kommunicera förslaget för att försäkra att samtliga ny aktuella fastighetsägare fått ta del 

av beslutet. 



Bilaga 1

Orusts kommun

Riskanalys för Korskällan vattentäkt
Genomfört 2019

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Potentiellt förorenat område 2 3 3

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 3 2 2

Golfbana 4 3 3

Kyrkogård 2 3 2

Jordbruk, bekämpningsmedel 2 2 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 2 2 2

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 2 1

Skogsbruk, upplag av timmer mm 2 2 2

Vägar, olyckor med farligt gods 3 4 2

Vägar, olycka med tungt fordon 3 3 2

Vägar, olycka med personbil 3 2 2

Vägar, vägdagvatten 3 1 1

Djurhållning 2 1 1

Avverkning 2 1 1

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 3 2 2

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1

Vägar, vägsalt 4 2 1

Översvämning 2 3 2

Transformatorstation 2 2 1

Husbehovstäkt 2 1 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Genomfört 2019

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Poteniellt förorenat område (plantskola) 3 2 3 x X X X

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2 X X

Ovarsam hantering av petroleumproidukter 3 2 2 X X X X

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2 X X X

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2 X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 2 X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X

Vägar, olyckor med farligt gods, tungt forson, personbil 1 4 3 X X X

Vägar, vägdagvatten 4 1 1 x X

Djurhållning 4 1 1 X X X

Avverkning 2 2 1 X

Bebyggelse, cisterner 2 2 1 X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1 X X X

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1 X X X X

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1 X X X

Miljöfarlig verksamhet 3 1 1 X X X X X

Vägar, vägsalt 4 1 2 X X

Husbehovstäkt 4 1 1 X X

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter
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För att trygga vattenförsörjningen för de invånare i Orust kommun som är 

anslutna till kommunens dricksvattenförsörjning har förslag till nytt 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Korskällan 

tagits fram. 

Under 2019 hölls ett informationssamråd. Syftet med informationssamrådet är 

att ge enskilda, organisationer och särskilt berörda myndigheter information och 

möjlighet att tidigt påverka utformningen. Inkomna synpunkter har beaktats och 

förslaget är även anpassat till ny nationell vägledning.  

Under sommaren 2022 kommunicerades ett nytt förlag på skyddsföreskrifter 

och skyddsområde med myndigheter, organisationer och fastighetsägare inom 

aktuellt område. 

 

 

1. Bakgrund 
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Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en kommun innan den beslutar om 

bildande, ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt §7 miljöbalken 

samråda med  

- Länsstyrelsen 

- Skogsstyrelsen om beslutet rör skogsmark 

- Hav- och vattenmyndigheten 

- Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) om beslutet rör grundvatten 

 

Alla markägare och innehavare av särskilt rätt till marken ska ges möjlighet att 

yttra sig över förslag till beslut till vattenskyddsområde. Att varje sakägare ges 

möjlighet att yttra sig är viktigt för processen. 

Det är den beslutande myndigheten som avgör hur delgivningen av samrådet 

sker. I områden där det kan finnas okända sakägare tillämpas ofta 

kungörelsedelgivning. 

För vattenskyddsområdet Korskällan har samråd skett i två omgångar, dels vid 

informationssamrådet under 2019 och inför fattande av beslut sommaren 2022. 

2. Samrådsprocessen 
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3.1 Myndigheter, organisationer och föreningar 

De myndigheter, organisationer och föreningar som bedömdes beröras var: 

 

• Havs – och vattenmyndigheten 

• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

• Livsmedelsverket (Säkra Livsmedel) 

• Länsstyrelsen i Västra Götaland 

• Miljö- och byggnadsnämnden, Orust kommun 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• Naturvårdsverket 

• Räddningstjänsten. 

• SGU 

• Trafikverket 

3.2 Närboende och verksamhetsutövare 

De verksamhetsutövare som bedömdes beröras var: 

• Ellevio 

• Ip-only 

• Morlanda Golfklubb 

• Morlanda Säteri 

• Orust Blommor 

• Skanova (Telia Company) AB 

• Svenska kyrkan 

• Tegneby fiber 

• Telia  

• Västra Orusts Energitjänst 

 

De närboende som bedömdes beröras var: 

• Fastighetsägare inom primär och sekundär skyddszon. 

 

3. Samrådskrets 
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Inför samrådsmötet skickades samrådsunderlag ut via e-post till de ovan 

angivna myndigheter, organisationer och föreningar med hänvisning till Tony 

Karlsson för frågor och synpunkter.  

Sakägare och verksamhetsutövare inom skyddszonen har informerats om 

samrådet genom direktutskick av brev. 

Myndigheter och företag har fått inbjudan och samrådsunderlaget via e-post. 

Övriga via Kungörelse i lokaltidningar samt på kommunen hemsida. 

I informationen framgick det att samrådsunderlaget fanns tillgängligt i digital 

form på kommunens hemsida samt i pärmar utställda i kulturhuset/biblioteket 

Kajutan i Henån.   

4. Information till samrådskrets 
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De inkommande synpunkterna kan läsas i sin helhet i Bilaga 1-5, nedan följer 

en sammanfattning. 

5.1 Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Länsstyrelsen framför i sitt meddelande om samrådet för fastställande av 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter daterat 2022-07-19 följande: 

• Definition för begreppet petroleumprodukter saknas. 

• Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 

ämnen”. 

• Undantag för transporter bör gälla anmälningsplikt för hantering av 

biologiska bekämpningsmedel. 

• Med uppläggning avses enligt definitionen förvaring direkt på mark eller 

i vattnet, vilket innebär att all annan uppläggning är oreglerad 

oberoende av om tät täckning finns eller ej.  

• Förslag på ny formulering till meningen ”Nyetablering av allmän väg 

eller parkeringsplats för mer än 10 bilar kräver tillstånd”. 

• Definition för begreppet hårdgjord yta saknas. 

• ”Markarbeten påverkar” uppfattas som otydligt. 

• Förslag kring att allmänna bestämmelser ska tilldelas ett 

paragrafnummer. 

• Begreppet arbetsfordon saknas i föreskrifterna. 

• Begreppet fordon används inte i förskrifterna. 

• Definitionen ”Läs gärna mer i NFS 2021:10” anses inte som lämplig. 

• Hänvisar till relevanta delar i tidigare yttranden. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 1 

5.1.1 Sökandes bemötande 

Definitioner och begrepp kommer att revideras utifrån Länsstyrelsens 

synpunkter.  

§3 b gällande bekämpningsmedel kommer att kompletteras så att transporter är 

undantaget även i sekundär skyddszon. 

§7 a gällande vägar och parkering ändras utifrån Länsstyrelsen förslag.  

5.2 Miljö- och byggnadsnämnd, Orust kommun 

Miljö och byggnadsnämnden, Orust kommun framför följande synpunkter: 

5. Inkomna yttranden och synpunkter 
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• Tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Korskällans 

vattenskyddsområde, enligt förslag till samrådshandlingar enligt nedan. 

• Lämna följande synpunkter: 

- Förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom 

den primära zonen (med de undantag som anges i förslaget) 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 2 

5.2.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna är uppbyggda så att prövningsnivån står sist i meningen i 

samtliga föreskrifter. För att förenkla för läsaren är det lättare att använda 

samma meningsuppbyggnad.  

5.3 Trafikverket 

Trafikverket framför följande synpunkter: 

• Olyckor på den statliga vägen bedömts utgöra risk för vattentäkten. 

Riskanalysen förslår att hantering ska ske främst via samråd mellan 

kommun och räddningstjänst. Vid förslag av andra åtgärden behövs ett 

samråd med Trafikverket.  

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 3 

5.3.1 Sökandes bemötande 

Samråd kommer att ske med Trafikverket vid eventuella åtgärden vid vägen.  

5.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framför följande 

synpunkter: 

• Brand och brandbekämpning bör läggas till som riskfaktorer. 

Samverkan mellan räddningstjänst och deras insatsplaner bör göras för 

att undvika problem.  

• Torka behöver inkluderas som en risk under klimatförändringar samt i 

bilaga Riskanalys.  

• I bilagan Riskanalys har riskkällan översvämning, kyrkogård, golfbana 

och transformatorstation ej beaktats.  

• I kap 5.4 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke om brand och risker 

med att kemikalier sprider sig införas. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 4 

5.4.1 Sökandes bemötande 

Risker föranledda av klimatförändringar så som långvarig torka, bräder med 

mera kommer förtydligas i riskbedömningen och tekniska underlaget.  
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5.5 Övriga myndigheter 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU och Livsmedelsverket 

har meddelat att de avstår från yttrande eller att de inte har några synpunkter. 

(bilagor på yttranden bifogas ej) 

5.6 Närboende och verksamhetsutövare 

Skanova (Telia Company) AB har meddelat att de avstår från yttrande eller att 

de inte har några synpunkter. (bilaga på yttrande bifogas ej) 

5.7 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan har synpunkter kring materialet och dess påverkan på 

vattenkvalitén. Ett förslag på ett oannonserat stickprov från kommun nämns.  

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 5 

5.7.1 Sökandes bemötande 

Miljöenheten bedriver återkommande tillsyn vid golfbanan och då sker 

uppföljning av hantering av bekämpningsmedel. VA-enheten utför provtagning 

av råvattnet för att se eventuell påverkan.  
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Orust kommun
c/o Tony Karlsson
473 80 Henån

Begäran om samråd för fastställande av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällans 
Vattenskyddsområde i Orust kommun. 

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
rubricerad vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2022-06-01. 

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

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i ärendet 2018-11-08 och 2019-11-
28. 

Synpunkter på reviderade föreskrifter

Begreppet petroleumprodukter saknar definition.

Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 
ämnen” är oklart då detta inte definieras, utan det ges ett antal exempel 
på vad som kan utgöra sådana ämnen.

Undantag för transport borde även gälla anmälningsplikt för hantering 
av biologiska bekämpningsmedel, annars blir det fritt att transportera 
dessa inom primär zon men kräver anmälan i sekundär zon.

Med uppläggning avses enligt definitionen förvaring direkt på mark eller 
i vattnet, vilket innebär att all annan uppläggning är oreglerad oberoende 
av om tät täckning finns eller ej.

”Nyetablering av allmän väg eller parkeringsplats för mer än 10 bilar 
kräver tillstånd” föreslås formuleras som ”Nyetablering av allmän väg, 
eller nyetablering av parkeringsplats för mer än 10 bilar, kräver 
tillstånd” för att undvika missförstånd.

Hårdgjord yta saknar definition.

Yttrande 

Datum
2022-07-19 

 

Ärendebeteckning 
513-26278-2022 

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 1



Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande 

2022-07-19 

2 (2)

513-26278-2022 

Vad som menas med ”markarbeten påverkar” kan uppfattas som oklart. 
Föreslår att det formuleras som ”markarbeten ner till mer än 1 meters 
djup”.

Föreslår att allmänna bestämmelser ges ett paragrafnummer för att 
tydligare skilja dessa från upplysningar (bestämmelser om skyltning 
brukar ingå de allmänna bestämmelserna).

I föreskrifterna förekommer bara begreppet arbetsmaskiner ej 
arbetsfordon.

Begreppet fordon används inte i föreskrifterna.

Hänvisning till ”Läs gärna mer i NFS 2021:10” är ingen lämplig 
definition.

Övrigt

I övrigt hänvisar länsstyrelsen till relevanta delar av tidigare yttranden.

Beslutande
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Roger Rudolfsson.



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

§ 124 MBN/2022:828

Prövning av yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Korskällan

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Korskällans vattenskyddsområde, enligt förslag till 
samrådshandlingar, enligt nedan.

2. lämna följande synpunkter: 
- förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom den primära zonen 
(med de undantag som anges i förslaget)

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden bereds möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter 
för vattenskyddsområde för Korskällan.
Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområde för Orust kommuns grundvattentäkt Korskällan 
fastställdes av länsstyrelsen 1991-01-21, enligt då gällande lagstiftning. Föreskrifterna utgör inte 
längre ett ändamålsenligt stöd för skyddet av vattentäkten. Sektor Samhällsutveckling, VA-enheten, 
har därför sedan 2019 arbetat med att ta fram förslag till nya skyddsföreskrifter, med stöd av extern 
konsult.
Havs- och vattenmyndigheten har under år 2021 kommit med en ny vägledning, där tyngden läggs 
på att en lokal anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. Förslaget till nya föreskrifter 
har därför omarbetats för att bättre avspegla skyddsbehovet utifrån de risker som förekommer i 
skyddsområdet. Synpunkter från berörda markägare och andra instanser har beaktats i det nya 
förslaget för att föreskrifterna inte ska bli mer betungande än vad som krävs för att säkerställa 
skyddsbehovet.   
Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer efter samråd och eventuella 
revideringar, att fastställas och kungöras av kommunfullmäktige i Orust kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03
Tekniskt underlag Korskällan, 220408
Bilaga 1 – Riskanalys Korskällan 2019
Bilaga 2 – Förslag karta skyddsområde Korskällan, 220428
Bilaga 3 – Förslag skyddsföreskrifter Korskällan, 220428
Bilaga 4 – Motiv föreskrifter Korskällan, 220428

Comfact Signature Referensnummer: 1393101

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 2



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att ändra punkt 2 till: ”förbud mot hantering av mer än 25 
liter petroleumprodukter inom den primära zonen (med de undantag som anges i förslaget)”

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Peter Kristenssons förslag.

Beslutet skickas till
VA-enheten

Comfact Signature Referensnummer: 1393101



Ämne: trafikverkets yttrande över samråd gällande förslag till vattenskyddsområde för 
Korskällan samt förslag till vattenskyddsområ...
Från: patrik.alenklint@trafikverket.se <patrik.alenklint@trafikverket.se>
Till: Samhallsutveckling
Mottaget: 2022-07-11 08:04:18

Trafikverkets yttrande i rubricerade ärende.

 

Trafikverket har tagit del av underlaget och noterar att olycckor på den statliga vägen bedömts 
utgöra en risk för vattentäkten. Riskanalysen föreslår att denna risk hanteras främst genom 
samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten. Skulle andra åtgärder föreslås inom 
vägområdet så behöver dessa samrådas med Trafikverket.

I övrigt är frågorna som berör Trafikverket väl beskrivna och hanterade.

Patrik Alenklint

Samhällsplanerare

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 3



1(2) 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 
1 

Samråd för Korskällans Vattenskyddsområde, Orust 
kommun  

MSB lämnar följande synpunkter på ovan rubricerat samråd. 

I kap 5.2. bör även brand och brandbekämpning läggas till som en riskfaktor. Samverkan 
med räddningstjänsten och deras insatsplaner bör göras för att undvika att problem inom 
vattenskyddsområdet uppstår.  

I kap 5.2.1 bör även Torka inkluderas som en risk under klimatförändringar samt i bilaga 
Riskanalys. Vidare i bilaga Riskanalys så har riskkällan Översvämning ej beaktats i analysen 
Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder.  Detta bör åtgärdas.  
Detsamma gäller riskkällorna Kyrkogård, Golfbana och Transformatorstation. 

I kap 5.4 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke inkluderas om brand och risker med att 
kemikalier sprids till miljön. PFAS-fria skumvätskor och andra tillsatsmedel innehåller ofta 
ämnen som minskar ytspänningen, så kallade tensider. Dessa är långlivade om de når 
grundvatten där det är låg eller ingen närvaro av mikroorganismer som kan bryta ner 
ämnena. Därför är det allvarligt om dessa når grundvatten, i synnerhet om det utgör en 
dricksvattentäkt som då kan bli obrukbar för en mycket lång tid. Kemikalier i tillsatsmedel 
kan dessutom öka läckage av föroreningar från brand till vattenmiljön så ett tillägg bör 
därför även göras för att ta fram en plan för hur förorenat släckvatten kan samlas upp och 
omhändertas. Den kommunala räddningstjänsten bör således ha tillgång till information 
om, och även analysera riskerna för, vattentäkter och vattenskyddsområden då en 
släckinsats ska påbörjas samt ta höjd för att dessa ämnen kan transporteras längre sträckor 
och förorena vattenskyddsområden, även om branden är utanför vattenskyddsområdet.  
För mer information hänvisas till Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i 
skumvätskor för brandsläckning – en kunskapssammanställning PM 4/22. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har enhetschef Mette Lindahl Olsson beslutat. Maja Coghlan har varit 
föredragande. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Remissvar  

Datum 
2022-07-04 

Ärendenr 
2022-09235 

Ert datum 
2022-07-04 

Er referens 
Ange er referens 

Enheten för arbete med naturolyckor och 
beslutstödssystem (RO-NB) 
Maja Coghlan 
010-240 4055
Maja.Coghlan@msb.se

Orust kommun 
att. samhallsutveckling@orust.se 

Beslutad 2022-07-12 av Mette Lindahl Olsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 4



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 
 

 Remissvar 2(2) 

Datum 
2022-07-04 

Ärendenr 
2022-09235 

Mette Lindahl Olsson Maja Coghlan 

Beslutad 2022-07-12 av Mette Lindahl Olsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift



Ämne: Synpunkt Korskällan
Från: Per Starke <per.starke@svenskakyrkan.se>
Till: Samhallsutveckling
Mottaget: 2022-07-04 13:30:02

Hej och tack för möjligheten att ge synpunkter på samrådsmaterialet.

Materialet gör mig orolig, inte bara som boende inom det aktuella området, utan framför allt som 
kommuninvånare. Vi är beroende av vårt vatten och om Korskällan skulle drabbas av förgiftning skulle 
det stå oss kommuninvånare dyrt. Det som gör mig orolig är därför skrivningarna om golfklubben och 
kyrkogården. Kyrkogården släpper enligt uppgift inte ut gift och golfklubben för loggbok. Med tanke på 
de enorma värden som här står på spel, kan det inte vara tillräckligt. Den dag som Korskällan innehåller 
gifter, lär det vara för sent att rädda den eftersom det skulle betyda att hela marken är förgiftad. Det 
vore väl rimligt att tänka sig att kommunen gör oannonserade stickprov? 

Med vänlig hälsning, 

 

Per Starke

 
 
 
I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår 
skyldighet att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken 
verksamhet du kontaktar oss för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska 
kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran 
lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-
6M&d=3%7Cmail%2F90%2F1656933600%2F1o8KH0-0006pl-
6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=8qTfgjYO4ju0uPyzLB
2l7k7hxkk&o=www.svenskakyrkan.se%2Fpersonuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och 
dina rättigheter.

https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 5



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-12-07 KS/2022:1889 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304- 33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, 
Kungsviken, enligt redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Kungsviken innebär att all bebyggelse inom planområdet skall anslutas 
till kommunalt avlopp och hela planområdet kommer, när det är fullt utbyggt, att ingå i 
verksamhetsområdet för kommunen.  
 
I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår det att VA-anläggningarna skall 
utföras i enlighet med gatu- och VA-utredningen. ”VA-anläggningen skall sedan den 
färdigställts och godkänts av kommunen, utan ersättning överlämnas till kommunen för 
framtida drift. Hela planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA”. 
Kommunens VA-plangrupp har, 2018-05-23, granskat ett förslag till kommunalt 
verksamhetsområde för Kungsviken. Kartan överensstämmer med någon marginell 
justering det beslutade detaljplanelagda området.  
 
Nuvarande förslag innebär att VA-verksamhetsområdet revideras till att omfatta även 
fastigheterna: 
Brattås 1:60 
Brattås 1:65 
Brattås 1:66 
Brattås 1:67 
Brattås 1:68 
Brattås 1:69 
 
Enligt § 7 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska det i beslut om en allmän va-
anläggnings verksamhets område framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet 
omfattar. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 
Karta, revidering av verksamhetsområde VA, Kungsviken, 2023-01-16 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-12-07 KS/2022:1889

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Andreas Sjögren 
Chef affärsdrivande verksamhet
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   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-01-12 KS/2022:527 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Maria Ekström 
telefon 0304-33 40 65 
e-post: maria.ekstrom@orust.se

Antagande av detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark 
för befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. Planområdet utgörs av 
verksamhetsmark för Marinfloc och är till stora delar hårdgjort. Detaljplanen medger 
utökning av den byggbara ytan samt en nockhöjd på maximalt 15 meter. 
 
Planområdet har tidigare varit en del av detaljplanen för Varekil 1:172 m.fl., Lundby 
industriområde men hanteras efter samrådet i en separat process. 
 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Utredning 
 
Bakgrund 
Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av 
verksamheter. Fastigheten Varekil 1:169 ägs och nyttjas av Marinfloc som tillverkar 
system för marint avfall. 
 
Fastighetsägaren inkom 2015 med en ansökan om planbesked för att ta bort 
bebyggelseförbud i form av prickmark. Fastigheten ingår i ett verksamhetsområde där 
ett beslut om ta fram en ny detaljplan för utökade byggrätter togs 2018-06-27. Denna 
detaljplan innefattar också verksamhetsområde norr om fastigheten och väster om väg 
160. På grund av olösta genomförandefrågor öster om väg 160 beslöts att endast gå 
vidare med den västra delen samt Varekil 1:169. 
 
Detaljplanen var föremål för samråd under tiden 9 februari – 10 mars 2022. Under 
samrådet framkom bland annat synpunkter om ianspråktagande av jordbruksmark samt 
miljökvalitetsnormer kopplat till dagvattenhantering och räddningstjänsten. Frågorna 
kräver ytterligare utredning och arbete med den västra delen av planen innan 
granskning. Samtidigt inväntas ett beslut om flytt av räddningstjänsten till Varekil innan 
det är möjligt att fortskrida i planprocessen. Med bakgrund av detta har 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-01-12 KS/2022:527

detaljplaneområdet delats upp i två separata detaljplaner då en förlängd planprocess 
riskerar att skapa besvär för den befintliga verksamheten på Varekil 1:169. 
 
Efter att planerna delades upp har planhandlingarna för Varekil 1:169, Marinfloc 
arbetats om för att endast behandla det berörda planområdet. En ny dagvattenutredning 
har efter samrådet tagits fram och arbetas in i planhandlingarna tillsammans med några 
andra mindre justeringar.  
 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning under tiden 24 oktober – 7 november 
2022. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter och/eller oklarheter som har lett 
till att en mindre redaktionell justering av planförslaget har gjorts. Denna redovisas i 
granskningsutlåtandet. 

Planförslag 
Planområdet är beläget nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. 
Planområdet utgörs av verksamhetsmark för Marinfloc och är till stora delar hårdgjort.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark 
för befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. Planen medger utökning av den 
byggbara ytan samt en utökad nockhöjd på maximalt 15 meter. 
 
I översiktsplan 2009 konstateras att Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och 
är attraktivt för lokalisering av olika verksamheter såsom industri och service. Förutom 
utveckling av Varekils centrumområde föreslår översiktsplanen utveckling av 
verksamheter norr om samhället med placering ut mot vägarna. 
 
För området finns en gällande byggnadsplan Förslag till byggnadsplan för del av Varekil 
industriområde vid vägstationen Stala socken, laga kraftvunnen 1988-12-14. Planen medger 
småindustri och en byggnadshöjd på maximalt 6,5 m inom det aktuella planområdet. 
 
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. 

Bedömning 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. 
 
Under granskningen framkom endast en synpunkt som föranledde en mindre 
redaktionell justering av planförslaget. Därmed kan planen antas. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar 
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens 
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade.  
 
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 
Förvaltningen bedömer att yttranden från granskningen sammanfattats och besvarats i 
granskningsutlåtandet enligt 5 kap. 23 § plan och bygglagen. 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-01-12 KS/2022:527

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 
Plankarta daterad 2023-01-05 
Planbeskrivning daterad 2023-01-05 
Granskningsutlåtande daterad 2022-12-21 
 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Sökande 

 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson 
Sektorchef 

Rickard Karlsson 
Planchef 



27

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+ -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8

19

22

26

18

14

11

6

3

13

2

3

11

12

3

9

3

5

2

11

7

6

6

5

36

11

12

3

4

6

4

14

6

12

3

3

2

6

4

24

6

3

12

5

4

5

2

6

3

10

6

8

17

13

7

4

5s

18s

S:8

1:163

1:174

S:5>1

1:9>4

1:172>14

1:170

1:9>1
1:169

1:172>3

Lr 1421-84/90

Lr 1421-84/90

serv 14-STA-973

serv 14-STA-974

serv 14-STA-878

4,5

6,2

5,8

4,69

3,973,75

3,81

4,85

4,86

6,62

6,03

6,42

7,75

e1 60

JZ

l1

l1

u1

u1

a1

l1

15,0

E 133900

N 6445500

E 133700

N 6445400

+
+

+
+

+
+

+

m1

8

19

22

26

18

14

11

8

6

3

8

13

3

11

12

8

3

9

3

5

11

7

6

6

5

36

11

12

3

4

6

4

6

12

3

3

2

6

4

24

6

3

12

5

4

5

6

3

10

6

10

8

7

17

13

7

4

5s

18s

S:8

1:163

S:5>1

1:9>4

1:172>14

1:170

1:9>1
1:169

1:172>3

Lr 1421-84/90

Lr 1421-84/90
serv 14-STA-974

serv 14-STA-878

4,5

6,2

5,8

4,69

3,973,75

3,81

4,85

4,86

6,62

6,03

6,42

7,75

E 133900

N 6445500

E 133700

N 6445400

8

19

22

26

25
18

14

11

8

6

3

8

13

3

11

12

8

3

9

3

5

11

7

6

6

5

36

11

3

4

6

4

6

12

3

3

6

4

24

6

3

12

5

4

5

6

3

10

6

10

8

7

17

13

7

4

5s

18s

S:8

1:163

S:5>1

1:9>4

1:172>14

1:170

1:9>1
1:169

1:172>3

Lr 1421-84/90

Lr 1421-84/90
serv 14-STA-974

serv 14-STA-878

4,5

6,2

5,8

4,69

3,973,75

3,81

4,85

4,86

6,62

6,03

6,42

7,75

E 133900

N 6445500

E 133700
N 6445400

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

upprättad 2020-01-24, rev 2023-01-05

Rickard Karlsson
Planchef

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Planbeskrivning

PLANKARTA

GRANSKNINGSHANDLING
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Antagande

2022- 01-11 §10

Laga kraft

Varekil 1:169, Marinfloc

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans

Granskning 
2022-01-11 §10

Samråd

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Industri

Verksamheter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (4 kap 11 § punkt 1 PBL)

Marken får inte förses med byggnad (16 § punkt 1 PBL)

Högsta nockhöjd i meter (16 § punkt 1 PBL)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft (4 kap 21 § PBL)

J

Z

KSUS

KSUS

KS

00

0,0

Största taklutning i grader. (4 kap 16 § PBL)

- - Administrativ + egenskapsgräns

+ + + + Administrativ gräns

SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

50 m2050 10 15 25

GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning
• PM Geoteknik
• PM Trafik
• Naturvärdesinventering
• Dagvattenutredning
• Riskutredning

Anton Agnefeldt
Planarkitekt Tengbom

Maria Ekström
Planarkitekt

Planområdets läge

SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning (4 kap 6 § PBL)

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordska ledningar (4 kap 6 § PBL)

Utformning

a1 Vid belastning över 20 kPa ska en fördjupad geoteknisk undersökning
göras med avseende på grundläggning innan startbesked kan ges (4 kap. 14 § PBL)

ILLUSTRATIONSPLAN
SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

Aktualitet
Fastighetsskiktet 2022-03-28
Detaljskiktet 2022-03-23

Koordinatsystem
SWEREF 99 12 00
HÖJD
RH 2000

UPPLYSNINGAR
Markhöjder eller annan förändring på marken under och/eller intill ledningen får inte ändras
utan ledningsägarens godkännande. Schaktning får inte ske inom 10 meter från stolpar utan
ledningsägarens godkännande.

Svackdike eller likvärdig anordning för fördröjning och rening av 90 m3 dagvatten ska finnas innan
startbesked för nybyggnation eller tillbyggnation kan beviljas (4 kap. 14 § PBL)

Byggnader ska gå att utrymma i riktning bort från väg 160, samt luftintag ska placeras högt på
byggnaden och på sida vänd bort från väg 160.

m1

Störningsskydd

• VA-utredning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta och illustrationsplan, 2023-01-05 
• Planbeskrivning, denna handling 

Utredningar 

• Naturvärdesinventering vid Varekil, Orust kommun. Naturcentrum, 2019-08-29  
• Riskutredning för etablering av industriverksamheter i Varekil intill led med farligt gods, 

Sweco Environment AB, 2019-05-03 
• Lundby 1:8 m.fl., Varekil: PM Bergteknik för detaljplan. COWI, 2020-05-20 
• Lundby 1:8 m.fl, Varekil: PM Geoteknik för detaljplan. COWI, rev. 2022-01-17 
• Detaljplan för Varekil 1:169 Dagvattenutredning. Sweco, 2022-06-10. 

Övriga handlingar 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-17 
• Granskningsutlåtande, 2022-12-21 
• Grundkarta, 2021-03-28 
• Fastighetsförteckning, 2022-06-20 
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LÄSINSTRUKTIONER 
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 
kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen ordnad efter förutsättningar, planförslag, 
konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 
Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark för 
befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. 

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av verksamheter. 
Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde och möjliggöra fler tomter 
främst för industri och service.  

PLANPROCESSEN 
PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för 
denna plan bedrivs med ett standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut 
för samråd och efter justering skickas för granskning innan den kan tas upp för antagande.  

Figu r  1  P l anpr o c e s s en  

TIDPLAN 
 Samråd under kvartal 1 2022
 Granskning kvartal 4 2022
 Antagande av kommunstyrelsen kvartal 1 2023
 Laga kraft kvartal 1 2023 (om inte planen överklagas)
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PLANDATA 
LÄGE OCH AREAL 

Planområdet är beläget nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Planområdet 
utgörs av befintlig verksamhetsmark för Marinfloc som tillverkar system för marint avfall. Stora 
delar av området är hårdgjord. I anslutning till planområdet ligger verksamhetsmark, en kraftledning 
och ett naturområde som avgränsas av en brant. 

Figur  2  Mar in f l o c s  lä g e  ö s t e r  om vä g  160.   

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastigheten ägs av Marinfloc som bedriver industriverksamhet inom fastigheten.  
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STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN  

Förslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. Där står det att Varekil har ett fördelaktigt 
kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av olika verksamheter såsom industri och 
service. Förutom utveckling av Varekils centrumområde föreslår översiktsplanen utveckling av 
verksamheter norr om samhället med placering ut mot vägarna. 

Figur  3  Urk l i pp  f rån öv e r s ikt sp lan en .  

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 
För området finns en gällande byggnadsplan Förslag till byggnadsplan för del av Varekil industriområde vid 
vägstationen Stäla socken, från 1985. Planen medger småindustri och en byggnadshöjd om 6,5 m inom 
området. Detta planförslag ersätter vid laga kraft gällande byggnadsplan. 

 

Figur  4  Urk l i pp  ur  gä l land e  d e ta l jp l an .  
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

En undersökning om miljöbedömning enl. PBL 4:34, PBL 5:17 och MB 6:11 har gjorts och stämts 
av med Länsstyrelsen i ett kommunsamråd 2020-02-20. Kommunen anser att projektet inte 
kommer att medföra betydande miljöpåverkan.  

Verksamheter för industriändamål finns listade i PBL 4 kap. 34§, liksom bilaga 3 gällande MKB-
förordningen. Projektet innebär utveckling av befintligt verksamhetsområde. Tänkt verksamhet 
antas inte medföra betydande miljöpåverkan och bedömningen är därför att detaljplanens 
genomförande inte riskerar att innebära en betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som avses i 
Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljöbedömning är således inte aktuell.  

RIKSINTRESSEN 
Planområdet ligger inom riksintresset högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 §. Med 
hänvisning till att planområdet ligger i anslutning till befintlig tätort i ett befintligt 
verksamhetsområde och möjliggör utveckling av det lokala näringslivet bedöms planförslaget inte 
påverka riksintresset. 

MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 
annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Dagvatten från planområdet avrinner mot Varekilsån som mynnar ut i det skyddade området 
Halsefjorden. Varekilsåns statusklassning som fastställdes 2019-08-27 och 2020-03-27 inom 
Förvaltningscykel 3 (2017-2021) klassificerar ekologisk status som ”otillfredsställande”, samt kemisk 
status som ”uppnår ej god”. Inom Förvaltningscykel 3 beslutades 2021-12-20 kvalitetskrav för 
ekologisk status och kemisk ytvattenstatus enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2019:25). Ekologisk status ska uppnå ”God ekologisk status” år 2033 och den kemiska 
ytvattenstatusen ska uppnå ”God kemisk ytvattenstatus” där bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar undantas i form av mindre strängt krav. Undantaget baseras på en bedömning 
som uttrycker avsaknad av tekniska förutsättningar för att sänka dagens halter av de sistnämnda 
ämnena. Dock anger undantaget också att de nuvarande halterna inte får öka. 

Sweco har gjort en dagvattenutredning för planområdet där bedömningen är att genomförandet av 
planen inte kommer påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN negativt. Det finns ett 
reningsbehov för dagvatten, men ett genomförande av planen har ingen negativ inverkan på 
recipienten jämfört med dagens situation.   



9  O RU S T  K O M MU N  

FÖRUTSÄTTNINGAR 
MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Planområdet är beläget i Varekil, nordost om Varekils korsväg. Området utgörs idag av en befintlig 
verksamhet och marken är hårdgjord inom fastigheten. Söder om planområdet ligger Varekilsån 
som har miljökvalitetsnormer.  

En naturvärdesinventering av Naturcentrum AB har gjorts i samband med planarbetet. Det finns 
höga naturvärden i anslutning till planområdet men inga inom planområdet. Planförslaget bedöms 
inte påverka naturvärdena.  

Figur  5  Naturvä rd es ob j ek t :  Den mörkröda  fä rg en  ma rke ra  d e  pa r t i e r  s om har  h ög s t  na t u rvärd e .  
Grön l i n j e  markerar  ung e fä r l i g  p lang räns .  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 
En geoteknisk utredning har tagits fram av COWI (revidering 2022-01-17) för planområdet. 
Jordlagren inom delområdet består, under ett ytligt lager av fyllning, av lera på ett lager av 
friktionsmaterial ovan berg. Enligt COWI:s undersökningar från 2019 varierar djupet till fast botten 
mellan ca 9–12 m, ökande mot söder. Fyllningen utgörs, under ett ytlager av asfalt, av sten och grus. 
Fyllningens tjocklek uppgår till ca 1,0 m.  

Inom planområdet är markytan tämligen plan och avståndet till Varekilsån är stort. Totalstabiliteten 
inom området är med god marginal tillfredsställande. 

Figur  6  Röd  l in j e  marke ra r  d e l område  4  ur  PM Geot ekn ik .  

Det finns risk för sättningar inom planområdet. Marken inom planområdet bedöms enligt COWI 
klara en två våningar hög byggnad (20kPa) utan att besvärande sättningar uppstår.  

Bergteknik 

En bergteknisk markundersökning har gjorts där det identifierats ett antal platser med risk för ras. I 
anslutning till planområdet ligger en bergsslänt som har lösa block.   

RISKER 
Radon 
COWI har genomfört under genomförd bergteknisk utredning för planområdet genomfört 
radonmätningar vid ett antal punkter. Mätningarna visar att området ligger inom normalradonmark. 
Enligt riktvärden för gammastrålning ska byggnader i ett område med normalradonmark vara 
radonskyddade.   

Farligt gods 
Sweco Environment AB har gjort en riskutredning för att undersöka konsekvenserna av etablering 
av industriverksamheter intill väg 160 som är utpekad som primär transportled för farligt gods. De 
transporter av farligt gods som passerar eller stannar i Varekil är i dagsläget främst bensin, diesel, 
E85 transporter.   
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Beräkningarna visar att individrisken ligger inom ALARP (där riskreducerande åtgärder är 
motiverade), inom ca 20 meter från väg 160 i Varekil. Bortanför detta är risken acceptabel utan 
åtgärder. Den största risken från farligt gods bedöms vara brandfarlig vätska. På grund av att vägen 
ligger högre än området kan ett utsläpp rinna närmare bebyggelse och därför föreslås åtgärder för 
byggnation inom 30 meter från vägen. Bebyggelsen inom planområdet ligger som närmst 57 m från 
vägen.   

Samhällsrisken visar på en acceptabel nivå, alternativt något förhöjd nivå år 2040 för den givna 
persontätheteten 2 500 invånare per km2 och ett ÅDT på 8 739 (vilket gav ca 26 transporter av 
farligt gods per dag).  

Strålning   
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Magnetfält och hälsorisker rekommenderas att undvika att 
placera bostäder, skolor och förskolor, i direkt anslutning till kraftledningar.  

Byggnationen inom planområdet ligger mer än 10 meter från kraftledningen och ca 26 meter från 
ställverket. Ingen risk föreligger utifrån referensvärdena som anges i Strålsäkerhetsmyndighetens 
rapport. 

DAGVATTEN 
Planområdet är hårdgjort i nästintill sin helhet. Med hänsyn till andelen hårdgjord yta, jordarternas 
genomsläpplighet och djup, samt grundvattenförhållandena bedöms att infiltrationsmöjligheterna 
inom planområdet är låga.   

Planområdet ligger inom ett större avrinningsområde som avvattnas mot Varekilsån. Planområdet i 
sig själv påverkas dock främst av ett mindre delavrinningsområde där uppströms liggande mark 
omfattar ca 2,9 ha skogbeklätt berg i skarp lutning. Vid kraftig nederbörd kan planområdet komma 
att påverkas av flöden från uppströms liggande område då dessa passerar genom planområdet.  

Inom planområdet förekommer inga lågpunkter som kan hålla dagvatten utan vatten avrinner 
direkt mot Varekilsvägen i söder.  

Enligt Länsstyrelsens tjänst Vattenarkivet finns ett dikningsföretag (Varekilsåns VF 1992) upprättat 
i närheten av planområdet. Planområdet ligger inte i båtnadsområdet till dikningsföretaget och 
dagvatten från området avrinner inte heller direkt till dikningsföretaget. Bedömningen i 
dagvattenutredningen är att planområdet inte behöver anpassas till dikningsföretaget.  

BEBYGGELSE 
Inom fastigheten finns utspridda industribyggnader. Byggnaderna är av varierande skala. 
Byggnationen är upp till 2 våningar.  

TRAFIK 
Angöring till fastigheten sker med biltrafik via Varekilsvägen. Väg 160 går parallellt med 
planområdet i norr/söder riktning. Angöring till väg 160 sker via Varekilsvägen sydväst om 
planområdet. Trafikmätningar från 2017 visar en årsdygnstrafik på väg 160 om ca 4000 fordon. På 
vägen är hastighetsbegränsningen 80 km/h.  
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Det finns ingen utbyggd gång-och cykelväg längs Varekilsvägen. Det finns en gång- och cykelväg 
längs 160 som svänger av mot väg 178. För att ta sig till planområdet söderifrån till fots eller med 
cykel behöver väg 160 korsas. Det finns inget övergångsställe utmärkt. Längs Varekilsvägen 
behöver man ta sig med cykel eller gående längs vägkanten.  

Det finns två busshållplatser i närheten av Marinfloc; Varekil busstation och Varekil östra. För att ta 
sig till Varekil busstation behöver gående ta sig längs vägkanten vid Varekilsvägen och sen över väg 
160 som saknar övergångsställe. För att ta sig till Varekil östra behöver gående ta sig via vägkanten 
på Varekilsvägen till busshållplatsen. Vid Varekils östra går lokal trafik på Orust. Vid Varekils 
busstation går Orust express mot Göteborg och Uddevalla.  

BULLER OCH STÖRNINGAR 
Planområdets användning medger inte bostäder eller annan känslig användning. Planområdet ligger 
i ett befintligt industriområde.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Planområdet är kopplat till befintligt VA-nät med spillvatten och dricksvatten.  

I anslutning till området söderut ligger en kraftstation. I direkt anslutning till väster om området går 
en kraftledning. Inga byggnader eller andra anläggningar så som parkeringsplatser och upplag ska 
förläggas inom 5 meter horisontellt från ledningens yttersta fas. Markhöjder eller annan förändring 
på marken under och/eller intill ledningen får inte ändras utan ledningsägarens godkännande. 
Schaktning får inte ske inom 10 meter från stolpar utan ledningsägarens godkännande.   
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PLANFÖRSLAGET 
PLANKARTAN 

Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som reglerar användningen av mark- och 
vattenområden. Planområdet delas in efter användning som markeras med användningsgränser. 
Inom användningsområdena kan olika bestämmelser gälla. Dessa särskiljs genom egenskapsgränser 
och administrativa gränser, som har samma hierarkiska ordning. Det betyder att bestämmelser 
underordnade administrativa bestämmelser kan korsa egenskapsgränser men inte administrativa 
gränser. Motsvarande gäller bestämmelser underordnade egenskapsbestämmelser.  

Plankartan reglerar användning för industri och verksamheter. Exploateringen får vara högst 60 % 
av markavtrycket av fastigheten. Högsta nockhöjd får vara 15 meter och ha en taklutning på högst 
27 grader. Vid belastningar över 20 kPa ska grundläggning ske med pålar. Inom planområdet finns 
även markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar- och luftledning.  

ILLUSTRATIONSPLAN 
Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande. 

Figur  7  I l l u s t ra t i on sp l an.  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 
Inga risker gällande totalstabiliteten finns inom planområdet. Totalstabiliteten inom området är med 
god marginal tillfredsställande enligt COWI:s utredning (revidering 2022-01-17).  

Det finns risk att sättningar uppstår med en last högre än 20 kPa. I plankartan regleras laster med 
en bestämmelse om att vid belastning över 20 kPa ska en fördjupad geoteknisk undersökning göras 
med avseende på grundläggning innan startbesked kan ges. 

Bergteknik 

I utredningen ges rekommendationer i fortsatt planarbete att åtgärderna ska dimensioneras av en 
bergsakkunnig. Det finns lösa block i bergsslänten utanför planområdet som behöver skrotas ner. 
De punkter som berör planområdet är 27 och 28. Vid observationspunkt 27 bedöms i utredningen 
att risken att block faller ner till industriområdet är liten då marken är flack och det finns en mur 
som kan stoppa upp ras. Vid punkt 28, där risken bedömts som relativt liten, har kommunen gjort 
bedömningen att det lösa blocket behöver åtgärdas. Under planarbetets gång har exploatören valt 
att skrota det aktuella stenblocket, se figur 9 och 10. 

Figur  8  Ob se rva t i on spunkt e r  v i sa s  s om r öda  punkt e r .  
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Figur  9  S t enb l o ck v i d  ob s e r va t i onspunkt  
28 marke ra t  med  r o sa  kry s s  

F igur  10 Obs erva t i onspunkt  28 e f t e r  sk r o t n ing  
av  b l o cke t  u t f ö r t s .

RISKER 
Översvämningsrisk 
Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning vid stigande havsnivåer. 

Det bedöms att situationen vid skyfall får marginella konsekvenser till följd av planens 
genomförande. Flödet förväntas öka med endast cirka 11 % och enligt den lågpunktskartering som 
gjorts i dagvattenutredningen är det främst åkermark som drabbas. 

Radon 
Inga åtgärder föreslås.  

Farligt gods 
Åtgärder som ska vidtas för detaljplaneområdet enligt utredningen är: 

• 20 meter bebyggelsefritt område från väg 160. Området ska vara utformat så att få 
människor normalt vistas där.   

• Byggnader inom 30 meter från väg 160 i Varekil ska utföras i obrännbart material.  
• Utrymningsvägar ska placeras på sida som inte vetter mot väg 160.   
• Om möjligt ska ventilation placeras på sida som inte vetter mot väg 160, gärna bort från 

väg 160 och högt upp på byggnad. 

Planområdet ligger mer än 30 meter från väg 160. Planen regleras med en bestämmelse om att 
utrymningsvägar ska vändas bort från väg 160 samt att friskluftsintag ska placeras högt på byggnad 
och på sida vänd bort från väg 160.  
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DAGVATTEN 
Dagvattenutredningen visar på att ett genomförande av planen i värsta fall kan komma att öka 
dagvattenflödena med 11 % jämfört med om planen inte genomförs. För att inte befintlig 
dagvattensituation ska förvärras till följd av ett genomförande av planen krävs utifrån dagens 
förutsättningar att minst 60 m3 vatten kan fördröjas inom planområdet. Vid hänsyn till förväntade 
ökade regnmängder till följd av klimatförändringar krävs att minst 90 m3 dagvatten kan fördröjas 
inom planområdet för att situationen inte ska förvärras.  

I dagvattenutredningen konstateras att det finns möjlighet att bevara befintlig avrinningssituation 
genom exempelvis anläggning av gröna tak.  Det är dock sannolikt att ett fördröjningsbehov 
kommer att finnas på grund av förväntade ökade regnmängder till följd av klimatförändringar. 
Fördröjning bedöms kunna ske i olika typer av lösningar så som svackdiken, regnbäddar och/eller 
underjordiska magasin, alternativt en kombination av dessa. 

Planen regleras med en bestämmelse om att svackdike eller likvärdig anordning för fördröjning och 
rening av 90 m3 dagvatten ska finnas innan startbesked för nybyggnation eller tillbyggnation kan 
beviljas. 

BEBYGGELSE 
Förslaget medger en utökad byggrätt inom fastigheten. Bebyggelsen kan utformas flexibelt med en 
högsta nockhöjd på 15 meter och en största taklutning på 27 grader. Är byggnationen över 2 
våningar kan risk för sättningar ske. Åtgärder för att förhindra det behövs då göras.  

TRAFIK 
Påverkan på trafiken bedöms vara försumbar vid planens utbyggnad. Parkeringar löses inom 
fastigheten.  

BULLER OCH STÖRNINGAR 
Påverkan på buller och störningar från förslaget bedöms vara försumbara. Verksamheterna ligger 
långt från känsliga användningar som bostäder och bidrar inte till en sådan ökad trafik att det har en 
påverkan på bullernivåerna.  

EL OCH TELE  
Området är anslutet till det befintliga el- och fibernätet. 

Inga byggnader eller andra anläggningar så som parkeringsplatser och upplag ska förläggas inom 5 
meter horisontellt från ledningens yttersta fas. Kraftledningen skyddas med prickmark, mark som 
inte får bebyggas.  

Markhöjder eller annan förändring på marken under och/eller intill ledningen får inte ändras utan 
ledningsägarens godkännande. Schaktning får inte ske inom 10 meter från stolpar utan 
ledningsägarens godkännande. 
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VATTEN OCH AVLOPP 
Området är anslutet till det befintliga VA-nätet. 

AVFALLSHANTERING 
Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan. I Orust kommun ansvarar kommunen för 
hämtning och hantering av hushållsavfall.  

KONSEKVENSER 
MILJÖKONSEKVENSER 

Planens karaktär 
I kommunen finns det stor efterfrågan på verksamhetsmark. Målsättningen med planen är bland 
annat att tillskapa arbetstillfällen vilket är grunden för ett hållbart samhälle. Inom området finns en 
befintlig verksamhet i ett befintligt industriområde. Planen ska tillåta en utveckling av 
verksamheten.  

Platsen 
Platsen för planläggningen ligger i anslutning till väg 160. Området består av redan ianspråktagen 
mark för verksamheter. Inom planområdet finns inga verksamheter eller dylikt som primärt utgör 
risker för hälsa och säkerhet. 

Påverkan 
Mark och vatten 

Marken inom planområdet är hårdgjord.  

Den bergtekniska utredning som COWI genomfört i samband med framtagandet av planförslaget 
visar att man innan byggnation ska skrota och säkra vissa partier längs berget öster om 
planområdet. Detta för att förhindra att lösa stenar och block faller ner i verksamhetsområdet. 
Föreslagna geotekniska- och bergtekniska åtgärder kommer innebära större säkerhet i området med 
hänsyn till stabilitet och risk för blocknedfall.  

Sweco har gjort en dagvattenutredning för planområdet där bedömningen är att genomförandet av 
planen inte kommer påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN negativt. Det finns ett 
reningsbehov för dagvatten, men ett genomförande av planen har ingen negativ inverkan på 
recipienten jämfört med dagens situation. 

Naturmiljö 

I en naturvärdesinventering har konstaterats att planområdet ligger i närhet till områden med höga 
naturvärden. Enligt Naturvårdsverkets artportal finns enstaka fynd av rödlistade och/eller hotade 
arter. Skogsalm är den art som bedömts akut hotad. Förekomster har också bekräftats av borstsäv 
och ask, vilka bedöms starkt hotade, falkbjörnbär, stallört, kustkrusmossa och åkerrättika som 
bedöms vara sårbara, liksom iakttagelser av kungsörn och fjällvråk som bedöms nära hotade. 
Fridlysta arter som blåsippa och murgröna finns också i området. 

Landskapsbild och kulturmiljö 
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Planområdet tangerar det utpekade kustnära området utmed Varekilsån, som anses ha högt 
kulturhistoriskt värde. 

Lokalisering och resurshushållning 

Detaljplanen omfattar inte sådant innehåll eller åtgärder som direkt påverkar andra detaljplaner. 
Inom området finns redan existerande verksamheter.   

Verksamheter för industriändamål finns listade i PBL 4 kap.34§, liksom bilaga 3 gällande MKB-
förordningen, men tänkt verksamhet är av sådan art samt att projektet innebär utvidgning av 
befintligt verksamhetsområde, bedöms ändå inte detaljplanen innebära betydande miljöpåverkan 
utifrån dessa kriterier såsom avses i Miljöbalken 6 kap 11 §.  

Detta har stämts av i ett kommunsamråd med Länsstyrelsen 2020-02-20 i samband med 
undersökning om miljöbedömning enl. PBL 4:34, PBL 5:17 och MB 6:11. 

Klimat, luftföroreningar, buller och risk 

Indirekt kan planen ha betydelse för andra planers miljöpåverkan i och med att trafikströmmar till 
och från området kan påverkas, både vad gäller privatfordon och godstrafik. Intilliggande bostäder 
bedöms inte påverkas med buller över riktvärden eller dylikt.  

KONSEKVENSER 
Rekreation och friluftsliv 

Planområdet ligger inom riksintresset högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 §. Med 
hänvisning till att planområdet ligger i anslutning till befintlig tätort i ett befintligt 
verksamhetsområde och möjliggör utveckling av det lokala näringslivet bedöms planförslaget inte 
påverka riksintresset.  

Barnperspektiv 

Planförslaget bedöms inte ha negativ inverkan på barns rättigheter. Planområdet är beläget i 
befintligt industriområde i utkanten av Varekils tätort. Det finns inte några målpunkter riktade till 
barn i planområdets närhet. Eventuell tillkommande trafik till följd av verksamhetens utökande 
bedöms vara marginell och påverkar inte barns skolvägar eller liknande.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa 
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå 
detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och planbestämmelser. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Samråd under kvartal 1 2022 
Granskning kvartal 3 2022 
Antagande av kommunfullmäktige kvartal 4 2022 

Aktörer och avtal 
Planområdet består av den privatägda fastigheten Varekil 1:169. Exploateringsavtal ska tecknas 
mellan kommunen och fastighetsägaren till 1:169.  

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det att den vunnit laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägare inom planområdet en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).  

Huvudmannaskap 
Inom planen finns ingen allmän plats.  

Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Inom planen finns ingen allmän plats.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

VA- och dagvattenanläggningar 

Planområdet ingår i kommunalt VA-verksamhetsområde. Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift 
och underhåll av VA- och dagvattennätet. 

Tabell över ansvarsfördelning 
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Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftsansvarig 

Kvartersmark   

J 

 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

l1 Ledningsägaren Ledningsägaren 

u1 Ledningsägaren Ledningsägaren 

Dispenser och ti l lstånd 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 
tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 
och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Mark ingående i al lmän plats 
Det finns ingen allmän plats i förslaget.  

Fastighetsbi ldning 
Planförslaget hindrar inte att fastigheten Varekil 1:169 delas upp i flera fastigheter. Det ankommer 
på fastighetsägaren att ta initiativ till och bekosta eventuell fastighetsbildning. 

Gemensamhetsanläggning 
Ingen påverkan på gemensamhetsanläggningar.  

Servitut och arrende 
Det finns inga pågående servitut eller arrenden inom fastigheten.  

Ledningsrätt 
Genom detaljplaneområdet löper en 40 kW kraftledning i luft. För ledningen finns ledningsrätt 
upplåten med beteckningen 1421–96/18. Detaljplanen ger stöd för ledningsrätten genom 
markreservat betecknat l1.  

Längs Väg 160 på dess östra sida samt inom fastigheten Varekil 1:169 finns en kommunal 
vattenledning. För ledningen finns ledningsrätt upplåten med beteckningen 14-STA-929. 
Detaljplanen ger stöd för ledningsrätten genom markreservat betecknat u1.  

Några förändringar av ovan nämnda ledningar och rättigheter är inte planerade. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Det ankommer på fastighetsägaren att ta initiativ till och bekosta eventuell lantmäteriförrättning. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
Lokalgata 
Ingen allmän plats föreslås i planen.  

P-plats 
Fastighetsägaren står för åtgärder inom sin fastighet.  

Anläggning för vatten och spi l lvatten 
Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av VA-nätet inom allmän plats. Fastigheten 
är kopplat till VA-nätet.  

Dagvatten 
Respektive fastighetsägare står för åtgärder inom sina fastigheter samt drift och skötsel av dessa. 
Inom varje fastighet ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske med lämplig åtgärd. 

El-, tele- och f iberförsörjning 
Fastigheten är kopplad till el, tele- och fibernätet.  

Bergteknik 
Öster om planområdet har ett område som kräver borttagning av löst sittande bergsblock 
identifierats. Marken ägs av kommunen. De åtgärder som krävs är nödvändiga för att kunna 
genomföra detaljplanen. Under planarbetets gång har åtgärderna bekostats och genomförts av 
ägaren till Varekil 1:169.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnader 
Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras genom planavgift. För fastigheten Varekil 1:169 
ska kommunen ta ut planavgift i samband med bygglov. 

Förrättningskostnader 
Eventuella förrättningskostnader för fastighetsbildning betalas av den sökande. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Detaljplanen tillåter att Varekil 1:169 delas upp i flera fastigheter genom avstyckning. Om nybildad 
fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet ska avgift erläggas till kommunen enligt för tiden 
gällande taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Varekil  1:169 
Fastighetsägaren får en utökad byggrätt som kan ha en värdehöjande effekt för fastigheten.  
Vid fastighetsbildning inom Varekil 1:169 står fastighetsägaren för förrättningskostnaderna. 
Fastighetsägaren utför och bekostar omhändertagande av dagvatten (LOD) inom den egna 
fastigheten. Fastighetsägaren bekostar åtgärder för att förhindra ras och blocknedfall öster om 
fastigheten. 



 

2 2   O RU S T  K O M MU N  

MEDVERKANDE 
Planhandlingarna har utarbetats av Maria Ekström och Rickard Karlsson på planenheten och Erik 
Ysander på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun, samt Johan Henriksson, Anton 
Agnefeldt och Mikaela Björk på Tengbom.   
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Diarienummer KS/2022:527 

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 
24 oktober – 7 november 2022. 

Under samrådet har det inkommit 7 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras 
i detta granskningsutlåtande.  

SAMMANFATTNING 
Efter att detaljplanen varit på granskning har en mindre justering gjorts genom att en 
egenskapsbestämmelse om störningsskydd har förts in i plankartan för att säkerställa att 
utrymningsvägar och friskluftsintag placeras bortvänt från väg 160. 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 
granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.  
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INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 
och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 
organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 
organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 
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MYNDIGHETER 
 

LÄNSSTYRELSEN 
Yttrande nummer 1.7 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör Hälsa och säkerhet vad gäller geoteknik och miljökvalitetsnormer 
vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  

Dock kan länsstyrelsen inte utesluta att följande prövningsgrunder berörs: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet kopplat till bergteknik. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, vatten) 

Hälsa och Säkerhet 

Geoteknik 

SGI noterar att det i planbeskrivning anges att det finns platser med risk för ras i den bergsslänt 
som angränsar detaljplaneområdet i öster (baserat på underlag PM bergteknik). Vi vill framhålla att 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion inte kan skjutas till detaljprojekteringen utan ska 
klarläggas i planskedet. Ett förtydligande behöver därför göras gällande risk för ras och eventuella 
nödvändiga åtgärder genomföras innan planen antas. 

Kommentar :  SGIs  y t t rande har  e f t e r  avs lutad granskning  r ev iderats .  Enl ig t  d e t  r ev ide rade  
y t t randet  fö r e l i gg er  inte  någon r i sk för  ras  fö r  aktue l l t  p lanområde .  

Miljökvalitetsnormer 

Vatten 

Om vattenförekomstens status är sämre än god måste kommunen visa att den planerade 
dagvattenhanteringen medför en förbättring jämfört med nuläget. Vattenförekomsten Varekilsån, är 
recipient för dagvatten och klassas som otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god 
kemisk status. 
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Kommunen bedömer att planen inte kommer påverka miljökvalitetsnormerna för Varekilsån, då 
samtliga föroreningsparameterar minskar, dock överskrids riktvärden för utsläpp av förorenat 
vatten. 

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte påverkar Varekilsåns möjligheter att uppnå 
miljökvalitetsnormerna om dagvattenåtgärderna genomförs. 

Kommentar :  Noteras .  

Synpunkter på granskningshandlingarna 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen visar att de finns ett reningsbehov av dagvattnet då riktvärden för utsläpp av 
förorenat vatten överskrids gällande både fosfor och kväve men även kadmium, koppar, krom, zink 
och suspenderat material. De erhålls dock en viss minskning av föroreningshalterna i dagvattnet i 
och med genomförd detaljplan.  

Dagvattenutredningen påvisar även att de finns ett behov att fördröja dagvatten inom planområdet. 
Enligt beräkningar är fördröjningsbehov på 90 m3. Enligt plankartans administrativa bestämmelser 
ska svackdike eller likvärdig anordning för fördröjning och rening av 90m3 dagvatten finnas innan 
startbesked för nybyggnation eller tillbyggnation kan beviljas (4kap. 14§ PBL). 

Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

Kommentar :  Kommunen har säkers täl l t  a t t  åtgärder  fö r  fö rdrö jn ing  o ch r ening  av  90 m3 
dagvat t en genomförs  ut i f rån p lanbes tämmelse  som anger  at t  s tar tbesked för  nybyggnat ion 
inte  kan ges  fö rrän e t t  svackdike  är  anlag t .  Dagvat t enutredn ingen föres lår  inga y t t e r l i gare  
åtgärder .  

Farligt gods 

Kommunen bör överväga att lägga in planbestämmelse om att möjliggöra utrymning bort från väg 
160 samt planbestämmelse om placering av friskluftsintag högt upp på byggnad samt vänt bort från 
farligt gods led. 

Kommentar :  En egenskapsbes tämmelse  om s törningsskydd har fö r t s  in  i  p lankartan för  at t  
säkers täl la at t  utrymningsvägar  o ch f r i skluf t s in tag  p laceras  bor tvänt  f rån väg  160.  

Skyfall 

Kommunen har beskrivit och hanterat konsekvenserna vid ett skyfall på ett godtagbart sätt. 

Kommentar :  Noteras .  

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 
Yttrande nummer 1.3 (r ev iderat )  

Enligt geoteknisk utredning återfinns under ca l m fyllning en torrskorpelera varefter en lösare lera 
tar vid. Djup till fast botten varierar mellan ca 9-12 m under markytan, ökande mot söder. Området 
är relativt flackt, ett höglänt bergsområde angränsar i öster.  

De synpunkter som lämnades av SGI i samrådsskedet gäller inte aktuell detaljplan utan den som nu 
heter Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde (KS/2017:1703) och ska behandlas när den 
planen granskas. 
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SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar :  Noteras .  

LANTMÄTERIET 
Yttrande nummer 1.4 

Lantmäteriet har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar :  Noteras .  
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 
VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 

Yttrande nummer 1.1 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 
inget att erinra. 

Kommentar :  Noteras .  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN ORUST 
Yttrande nummer 1.2 

Naturskyddsföreningen på Orust har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar :  Noteras .  

ELLEVIO AB 
Yttrande nummer 1.6 

Ellevio har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Ellevio lämnade in synpunkter under 
samrådet som har beaktats inom berörd del av planområdet. Ellevio har inget att erinra. 

Kommentar :  Noteras .  
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KÄNDA SAKÄGARE 
 

VAREKIL 1:9 
Yttrande nummer 1.5 

Undertecknad ser positivt på att Marinfloc får till stånd den plan som är föreslagen. Undertecknad 
menar dock att det finns problem med dagvattenhantering i området som inte beaktas i 
planförslaget. Undertecknad anser att den bygglovsansökan som gäller en angränsande fastighet inte 
i tillräcklig stor utsträckning tar dagvattenhanteringen i beaktan samt att detta borde ses över 
gemensamt i området. 

Kommentar :  Ansökan om bygg lov  fö r  angränsande fa s t ighe t ,  Vareki l  2:1,  har  avs lag i t s .  
Nämnden bedömer at t  fö rutsä t tn ingarna för  at t  u tve ckla Vareki l  2 :1 behöver  prövas  i  en  
de ta l jp lan för  at t  b land annat  utr eda dagvat t en o ch VA. 

Dagvat t enutredningen  v i sar  på  a t t  e t t  g enomförande av  p lanen i  värs ta  fa l l  kan komma at t  
öka dagvat t en f lödena med c i rka 11 % jämför t  med om planen inte  g enomförs .  För  at t  inte  
be f int l i g  dagva t t ens i tua t ion ska förvärras  t i l l  fö l j d av  e t t  g enomförande av  p lanen krävs  a t t  
mins t  60 m3 vat t en kan f ördrö jas  inom planområdet .  Om det  även ska tas  hänsyn t i l l  
fö rväntade  ökade r egnmängder  t i l l  fö l j d av  kl imat förändr ingar  krävs  at t  mins t  90 m3 
dagvat t en kan fördrö jas  fö r  at t  s i tua t ionen inte  ska förvärras .  Kommunen har säkers täl l t  
at t  åtgärder  fö r  fö rdrö jning  o ch r ening  av  90 m3 dagvat t en  genomförs  ut i f rån 
planbes tämmelse  som ange r  at t  s tar tbesked för  nybyg gnat ion inte  kan ges  fö rrän e t t  
svackdike är  anlag t .  

MEDVERKANDE 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av tjänstepersoner på Orust kommun. 

Maria Ekström, planarkitekt 
Rickard Karlsson, planchef 
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Kommunförvaltningen 
Linda Drottz 
telefon 0304-334154 
e-post: linda.drottz@orust.se

Godkännande av markanvisningsavtal, Husebybergens Egnahemsförening, 
ekonomisk förening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna markanvisningsavtalet till Husebybergens Egnahemsförening, ekonomisk 
förening. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal till Husebybergens 
Egnahemsförening, ekonomisk förening. Markanvisningen är en del av ett Vinnova-
projektet ”Egnahem för alla”. Kommunen har sedan tidigare en undertecknad 
avsiktsförklaring med Egnahemsfabriken. 

Utredning 

Bakgrund 
Husebybergens Egnahemsförening är en ekonomisk förening som är bildad av ett tiotal 
personer som planerar för att bygga Inom del av fastighet Huseby 1:102. Egna 
hemsprojektet drivs av Egnahemsfabriken. Egnahemsfabriken föddes ur ett 
Vinnovaprojekt (2018-2019) och är idag en etablerad ekonomisk förening som har sin 
bas på Tjörn. Den ägs av 300 medlemmar i civilsamhället och driver, utbildar, planerar 
och lotsar själv- och tillsammansbyggande av bostäder och hus. 
 
Egnahemsfabriken ska verka för att samordna och tillhandahålla en byggplattform som 
stöttar Husebybergens Egnahemsförening med teknisk och ekonomisk rådgivning, 
projektering, bygglov punktinsatser under byggnation, planering, logistik och 
materialinköp, verktyg och försäkringar mm. 
 
Projektet är ett innovationssamarbete med Egnahemsfabriken, Orust kommun, 
Ekobanken, Mikrofonden, Föreningen för Byggemenskaper, Göteborgs universitet och 
med finansiellt stöd av Vinnova. Målsättningen med projektet är att skapa ett 
egnahemsområde på planlagd mark inom Orust kommun, där egnahemsbyggare genom 
ett professionellt stöttat självbyggeri bygger sina egna hus. Projektet har förankrats 
genom information och dialog med Utskottet för samhällsutveckling 2021-04-16 § 147, 
2021-10-11 § 192 samt beslut om avsiktsförklaring 2021-11-08 § 225. 
 
Genom samarbetet med Egnahemsfabriken får Orust kommun ett kontinuerligt 
samarbete med en lokal aktör med stor kompetens i frågor som rör socialt och 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2021-10-20 KS/2021:729

innovativt byggande. Samarbetet kan bidra till att nå de politiska målen kring 
bostadsförsörjning, attraktivitet samt hållbarhet och hushållning. 
 
Nuläge 
Förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal som redovisar kommunens 
intentioner i det fortsatta projektet. Markanvisningsavtalet innebär att Husebybergens 
Egnahemsförening, under en tid av två år, har en option på att ensam förhandla med 
kommunen om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal/tomträttsavtal 
för detta markområde. Markanvisningsavtalet undertecknas av ”Husebybergens 
Egnahemsförening, ekonomisk förening” i egenskap av projektpart som har bildats 
inom ramen för Vinnova projektet Egnahem för alla. 
 
Enligt inkommit anbud avser Husebybergens Egnahemsförening att uppföra totalt 19 
bostäder i form av 17 friliggande villor och 1 parhus samt ett gemensamt hus och ett 
större förråd. Kommunen kan till föreningen antingen med äganderätt överlåta eller 
med tomträtt upplåta blivande bostadsfastighet. Markanvisningsavtalet anger både 
markpris vid överlåtelse och tomträttsavgäld och en eventuell rabatt i form av ett 
sidoavtal för permanentboende vid tomträttsupplåtelse. Markpriset ska justeras med 
hänsyn till fastighetsprisindex fram till tidpunkt för överlåtelsen/upplåtelsen. 
 
Tid för överlåtelsen/upplåtelsen ska regleras i kommande genomförandeavtal. 

Bedömning  
Förvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet tydliggör förutsättningarna och utgör 
grund för respektive parts fortsatta arbete i projektet. Ett genomförandeavtal som 
tecknas som reglerar ytterligare åtaganden och skyldigheter i samband med markförvärv 
och exploateringen genomförande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Kartbilaga daterad 2023-01-12 
Markanvisningsavtal daterad 2023-01-12 
Projektbeskrivning daterad 2021-06-15 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Egnahemsfabriken 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Nina Hansson  Carina Johansson 
Mark- och exploateringschef Sektorchef sektor samhällsutveckling



Kartbilaga, 2023-01-12
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och xxxxxx 
xxxxx xx Org.nr. xxxxxx-xxxx, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 
 

Markanvisningsavtal  
avseende del av Huseby 1:102  

 
 
1 Bakgrund 

 
Orust kommun har ingått ett samarbete med Egnahemsfabriken som syftar till att 
främja bygg- och bogemenskaper i Sverige.  
 
Detta Markanvisningsavtal innebär att Exploatören, under en tid av två år från och 
med att detta markanvisningsavtal undertecknats av samtliga parter, har en option 
att ensam förhandla med Kommunen om överenskommelse om exploatering 
inklusive köpeavtal för detta markområde. 

  
  
2 Markanvisningsområdet 
  

Markanvisningsområdet omfattar ett område bestående av del av fastigheten 
Huseby 1:102, markerat med en röd linje i bifogad kartbilaga. I nuläget regleras 
den tillåtna markanvändningen inom markanvisningsområdet av en befintlig 
detaljplan (Detaljplan för Ellös tätort Husebybergen Etapp 2) som vann laga kraft 
1993-07-21 där det aktuella området är planlagt som bostadsändamål (B).  
 

  
3 Marköverlåtelse/Upplåtelse 
  
 Ett genomförandeavtal ska tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 

Genomförandeavtalet upprättas med syfte att reglera åtaganden och skyldigheter i 
samband med markförvärv och exploateringens genomförande. 
Genomförandeavtalet ska tecknas senast två år efter detta markanvisningsavtal 
undertecknats av samtliga parter och avtalet ska antas av kommunstyrelsen.  
 
Markanvisningsområdet ska avstyckas ifrån kommunens fastighet Huseby 1:102 
och bilda en eller flera ny fastigheter. Det är Exploatören som ska stå för samtliga 
förrättningskostnader.  Det aktuella området kan komma att byggas ut i flera 
etapper.  
 
Enligt anbudet avser exploatören att uppföra totalt 19 bostäder i form av 17 
friliggande villor och 1 parhus samt ett gemensamt hus och ett större förråd.  
 
Kommunen ska till Exploatör antingen med äganderätt överlåta eller med tomträtt 
upplåta blivande bostadsfastighet. 
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Markpriset ska indexeras från och med oktober 2022 enligt fastighetsprisindex 
fram till överlåtelse-/upplåtelsetidspunkt. Om markpriset inklusive indexering 
enligt ovan vid överlåtelsetidpunkten väsentligt avviker från marknadsvärdet på 
marken och därigenom får anses uppenbart oskäligt för någon av parterna, 
förbehåller sig kommunen rätten att avgöra om det finns behov av att värdera om 
marken och fastställa ett helt nytt pris. 
 
Tid för överlåtelsen/upplåtelsen regleras i kommande genomförandeavtal. 
 
Markpris överlåtelse 
Markpriset vid en överlåtelse är satt till 1500 kr/kvm BTA enligt tillåten 
utnyttjandegrad enligt gällande detaljplan vid bildande av BRF. För bildande av 
egna tomter är markpriset 720 kr/kvm, dock minst 250 000 kr. 
 
Markpris tomträtt 
Vid upplåtelse av tomträtt ska avgälden baseras på värdet av byggrätten enligt 
gällande detaljplan. Den årliga tomträttsavgälden blir 3,25 procent av den 
nybildande fastighetens markvärde. Friköp av tomträtt kan ske tidigast efter första 
avgäldsperiodens utgång till marknadsvärde. Varje avgäldsperiod kan bestämmas 
till minst tio år, normalt tillämpas perioder om tio år. 
 
Kommunen och Exploatören kan utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med 
varandra om att tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden.  
 
Kommunen kommer att ge en årlig rabatt om max 50 % av tomträttsavgälden under 
den första avgäldsperioden som är 10 år. Rabattens storlek är beroende av hur 
många inom Föreningen som är folkbokförda i Orust kommun och regleras årligen. 
Rabattsatsen ska beräknas på följande sätt om markanvisningsområdet utgör en 
fastighet: 0,50 x (antal folkbokförda i föreningen/antal i föreningen) x 
tomträttsavgälden. Vid avstyckade tomträtter ges 50 % rabatt om 
tomträttsinnehavaren är folkbokförd på fastigheten. 
 

  
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader 
 
Utöver köpeskillingen eller tomträttsavgälder för marken ska Exploatören betala 
alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står för samtliga 
kostnader som exploateringen medför t.ex bygglovsavgifter, VA-
anslutningsavgifter och förrättningskostnader med mera.  
 
Exploatören ansvarar för genomförande och kostnader för hantering av eventuella 
fornlämningar inom markanvisningsområdet i den omfattning som krävs för att 
marken ska kunna användas i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Erforderliga undersökningar och mätningar  
  

Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga 
undersökningar och mätningar innan köpeavtal/tomträttsavtal tecknas.  
 
Utfyllnad, schaktning, påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan 
tillträde enligt kommande köpeavtal/tomträttsavtal om inte parterna gjort skriftlig 
överenskommelse om annat. 
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Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 
annat. 

8 Tillägg och ändringar 
 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga medgivande överlåta detta 
avtal.  
 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och Kommunen för att vara gällande. 
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9 Avtalstid 
 
Detta markanvisningsavtal är giltigt i två år från att det undertecknats av samtliga 
parter. Innan avtalstidens slut ska genomförandeavtal tecknas. 
 
Om genomförandeavtal inte tecknas innan avtalstidens slut upphör detta avtal att 
gälla i alla delar och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan 
ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området 
på nytt. 

Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om 
exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför 
exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga 
medgivande. 

 

 
10 Giltighet 

 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllt: 
 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2023-12-31, genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet 
utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
För Orust Kommun                                              För Exploatören 
Kommunstyrelsen 
 
……………………………………. 
Ort och datum   

xxxxx xxxxx xx  
 
………………………………….. 
Ort och datum 

  
  
………………………………………                   ……………………………………….. 
Catharina Bråkenhielm  xxxxxxx xxxxxxx 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

 
……………………………………… 
Carina Johansson 
Sektorschef Samhällsutveckling  
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EGNAHEM FÖR ALLA -egna hem genom eget arbete i ett 

innovativt egnahemsområde 

Kort beskrivning 

Att ha ett hem är fundamentet för självständighet, trygghet och hälsa. Hemmet är en plats 

för återhämtning och för att ingå i ett socialt sammanhang – att kunna vara en aktiv del av 

ett lokalsamhälle, men på grund av dagens höga kostnader för byggande och boende är det 

egna hemmet en ouppnåelig dröm för stora grupper. Vårt projekt Egnahem för alla är en i 

nutida svenskt sammanhang unik, innovativ och gränsöverskridande samverkan mellan 

civilsamhälle, bank och kommun – som kan ge fler möjlighet att skapa sig en väg till eget 

hem genom eget arbete.  

Projektets syften:  

Projektet Egnahem för alla syftar till:  

• Att demonstrera styrkan och innovationskraften i en förebildlig samverkan mellan 

kommun, bank och civilsamhälle, där de olika aktörernas drivkrafter och 

kompetenser kan komplettera varandra och möta samhällsutmaningar på ett sätt 

som ingen av aktörerna kan göra på egen hand. 

• Att skala upp Egnahemsfabrikens erfarenheter av att designa och bygga 

ekonomiska, ekologiska och personliga småhus genom att sammanföra 

professionella och amatörer, samt att applicera de metoder och arbetssätt som 

utvecklats i Egnahemsfabrikens praktik på ett större samlat område.  

• Att använda Orust kommuns befintliga planreserv och få igång nybyggnation av 

ekonomiskt överkomliga bostäder i en tidigare antagen detaljplan i en kommundel 

där nya permanentboenden i ett samlat område är ett välkommet tillskott. 

• Att ge grupper som idag står långt från egen bostad eller befinner sig utanför 

arbetsmarknaden tillgång till en väg att genom eget arbete i ett stödjande 

sammanhang skapa sig en väg till ett eget hem. 

• Att ge egnahemsbyggare verktyg och förutsättningar för medskapande design från 

grunden eller att genomföra designförändringar och anpassa husmodeller till de 

egna behoven – detta för att uppnå en varierad bebyggelsekaraktär med långsiktig 

hållbarhet och stora rumsliga kvalitéer. 

• Att tillsammans med kreditgivare utforma nya finansiella lösningar för 

egnahemsbyggare som genom eget arbete uppför ett eget boende i ett samlat 

egnahemsområde.  

• Att stärka lokalsamhället, utveckla samhörighet och stärka den kollektiva 

problemlösningskapaciteten utifrån den konkreta erfarenheten av att delta i en 

intensiv samverkan kring ett gemensamt byggande av egna hem.  

 

Projektets mål:  

• Att utgående från Orust kommuns planreserv i en redan identifierad lämplig plan 

tillskapa ett samlat egnahemsområde, med planlagda kommunala tomter som 

avsätts för egnahemsbyggare. 

•  Att genom egen arbetsinsats uppföra 10 egnahem inom projekttiden och ytterligare 

15-20 efter projekttidens slut, samt ett mindre projektkontor/utställningslokal. 
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• Att etablera en ny stödjande struktur i civilsamhället – en lokal 

egnahemsförening – som utbildar och samordnar egnahemsområdets 

egnahemsbyggare, gör materialinköp, lotsar den medskapande design- och 

självbyggeriprocessen, tillhandahåller teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar 

utförandet. 

• Att skapa en gemensam samverkansorganisation där parterna samarbetar utifrån 

den delade ambitionen att verka för en god, förebildlig och inkluderande 

samhällsbyggnad och en livskraftig lokal samhällsutveckling. 

• Att tillsammans mellan parterna anpassa detaljplanen till egnahemsbyggandets 

villkor i samband med markupplåtelser. 

• Att stötta egnahemsbyggares designprocess genom att använda Egnahemsfabrikens 

metod för medskapande design tillsammans med forskaren Jenny Stenberg, som i 

sin praktik och forskning fokuserat på medskapande i planering och byggande; 

learning by doing and empowerment.  

• Att dokumentera projektet i film, foto och text, och sammanfatta projektets 

resultat och erfarenheter i en publikation där metoden formuleras, inklusive 

intervjuer med föreningens medlemmar och andra involverade i projektet. 

Därigenom möjliggörs en spridning av resultat, lärdomar och gjorda praktiska 

erfarenheter.  

• Att efteråt samverka med andra aktörer i civilsamhället samt kommuner för att 

dela de kunskaper och finansieringsmodeller som tagits fram i projektet. 

 

Måluppfyllelse: Agenda 2030  

MÅL 5 / Jämställdhet  

Hur projektet knyter an till detta mål:  

• Alla beslut fattas med medvetenhet om behovet av ökad jämställdhet. Inom 

projektet uppmärksammas olika maktstrukturer i samband med design-och 

byggprocesser med uppmärksamhet på att ge alla, oavsett kön, inflytande i beslut 

och samtalsutrymme, samt genomförande.  

 

MÅL 6 / Rent vatten och sanitet för alla 

DELMÅL 6.3 / Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 

 

Hur projektet knyter an till detta delmål:  

• I planering av egnahemsområdet kommer det vara självklart att utgå från hållbara 

avlopps- och vattenlösningar. Exempelvis med återanvändning av duschvatten till 

toalettspolning, återanvändning av urin till gödning genom urinseparerande 

toaletter, gråvattenhantering och snålspolande kranar.  

• Småskaliga reningsverk bidrar till en medvetenhet och aktsamhet, mindre 

användning av kemikalier.   

 

MÅL 7 / Hållbar energi för alla 

DELMÅL 7.2 / Öka andelen förnybar energi i världen 

 

Hur projektet knyter an till detta delmål:  

• Genom att i bostadsplanering och design utgå från förnyelsebar energi, såsom 

solceller, luftvärmepump, solfångare och andra metoder för att sträva efter att skapa 

ett klimatmässigt hållbart boende som det går. I detaljplaneringen av bostäderna 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-6-rent-vatten-och-sanitet/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/
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kommer det vara centralt att undersöka platsens möjligheter och anpassa läge och 

energilösning efter varje hus. 

 

MÅL 10 / Minskad ojämlikhet 

DELMÅL 10.2 främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

Hur projektet knyter an till detta mål: 

• Projektet är en övning i samskapande, delaktighet och inkludering i samhället, inte 

bara genom att forma sin bostad, utan att i praktiken ingå i samhällsutvecklingen 

och forma lokalsamhället, med sina egna händer och i tanke, drömmar och visioner 

om det gemensamma. Att medverka i att skapa ett exempel på bostadslösning är 

också att ingå i en social, ekonomisk och politisk aktion. 

 

MÅL 11 / Hållbara städer och samhällen 

DELMÅL 11.A / Främja nationell och regional utvecklingsplanering 

 

Hur projektet knyter an till detta mål: 

• Projektet bidrar till att skapa ett hållbart lokalsamhälle, där det fokuseras på social 

och ekologisk hållbarhet, och visa på hur ett egnahemsområde kan fungera som ett 

komplement till rådande samhällsplanering, som man kan lära av och applicerbara 

även i staden.  

 

MÅL 13 / bekämpa klimatförändringarna 

DELMÅL 13.2 / integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering 

 

Hur projektet knyter an till detta mål:  

• Genom ett starkt fokus på hållbarhet i materialval, med utgångspunkt i att använda 

så mycket återbrukat byggnadsmaterial som möjligt, göra mätningar för detta under 

arbetet för att med ett konkret exempel visa på möjligheten att använda återbrukat 

byggnadsmaterial.  

• Fokus på hållbara energilösningar och förnyelsebara energikällor i uppvärmning 

och planering. Dra nytta av läge och naturens tillgångar.  

• Att i publikationen lyfta fram dessa delar som centrala för långsiktiga lösningar.  

 

MÅL 16 / Fredliga och inkluderande samhällen 

DELMÅL 16.7 / Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt 

beslutsfattande 

 

Hur projektet knyter an till detta mål:  

• Projektet genomsyras av medskapande, delaktighet och med starkt fokus av 

inkludering av de medverkande. I designprocess och planering av bostäder och 

området, kommer de som ska bygga och bo ha stort inflytande och makt. 

Egnahemsfabriken har genom åren utvecklat ett demokratiskt arbetssätt där en av 

de viktigaste framgångsnycklarna har varit känslan av egenmakt och tillit till 

varandra och den egna förmågan. Att omvandla behov och vision hos den enskilde 

till en gemensam sak, där vi tillsammans löser den enskildes problem (här bostad) 

och i samtidigt utvecklar en inkluderande struktur där alla, oavsett nivå och roll, bär 

med sig känslan av att vara medskapare.  

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/
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Effekter som förväntas uppnås 

 

Aktiviteter  

inom projektet  

Kortsiktiga 

resultatmål  

Aktiviteter på längre 

sikt efter projektet 

Långsiktiga 

resultatmål efter 

projektet  

Effektmål  Vision  

Skapa ett 

egnahemsområde och 

en egnahemsförening 

Väcka tanken hos 

personer som 

behöver bostad att 

man kan bygga själv.  

Vara ett konkret 

exempel på ett 

egnahemsområde i 

samtiden.  

Ett upprättat 

samarbete mellan 

kommun 

(markinnehavaren) 

och självbyggarna 

(bostadsbehov) och 

finansiärer 

(bankerna/stöttarna)  

Inspirera fler och i 

andra delar av 

regionen och 

nationellt att 

använda 

affärsmodellen, 

finansierings-

modellen och den 

medskapande 

designmetoden för 

att skapa hem för 

fler.   

Skapa 10 (+15)  

bostäder åt 

grupper som 

annars har svårt 

att hitta bostad.  

Öka delaktigheten 

i lokalt 

samhällsbyggande

.  

Att det blir enklare 

att få lån trots litet 

kapital och 

låg/osäker inkomst, 

tack vare att ens 

hus byggs till låga 

kostnader med eget 

arbete och 

återbrukat 

byggnadsmaterial. 

Att det startas fler 

egnahemsområdet 

och egnahems-

föreningar runt om i 

landet. Där detta 

projekt kan vara ett 

praktiskt exempel 

på att det går. 

Viktigt att det både 

realiseras och 

formuleras som 

metod för att fler 

ska kunna göra 

liknande projekt 

utifrån sina 

perspektiv och 

kanske fler 

innovativa idéer hur 

hur bostadsbrist kan 

lösas för fler.  

Påbörja bygget av 

minst tio småhus på 

Egnahemsområdet.  

Självbyggarna 

bygger tillsammans 

med professionella 

snickare, volontärer 

och medlemmar i 

föreningen.  

Självbyggarna kan 

finnas som stöd och 

hjälp till 

självbyggarna i etapp 

II av området = bildar 

en lokal 

kunskapsbank av 

självbyggare. 

Starkare lokal-

samhälle när fler 

bygger upp ett 

gemensamt 

bostadsområde, 

baserat på tillit till 

sig själva och 

varandra.  

Genom att både 

praktiskt och 

visionärt satsa på 

en ny form av 

bostadsområdet 

skapa viktig 

kunskap och  

Utveckla en 

finansieringsmodell 

och affärsmodell 

Fler kan lösa 

finansieringen genom 

egen 

arbetsinsats=lägre 

kostnader= mindre 

risk för banker och 

de boende. 

Att implementera 

både projektets 

affärsmodell och 

finansierings-

modell vid liknande 

projekt på andra håll.  

En hållbar modell 

för att finansiera 

bostäder för fler, 

och möjliggöra för 

sociala företag och 

kooperativ att 

hjälpa till att lösa 

bostadsproblem.  

Maktförskjutning 

där tid och eget 

arbete blir en 

slags ”praktisk 

valuta” när de 

ekonomiska 

möjligheterna är 

mindre.  

Publikation och 

spridning av resultat 

Formulering av 

metoder och resultat= 

viktigt för att dra 

slutsatser, då vilket 

kräver kontinuerlig 

dokumentation längs 

hela projektet.  

Föredrag och 

spridning av resultat 

via olika digitala 

kanaler, medier och 

fysiska möten med 

andra människor 

inom offentlig sektor 

och civilsamhälle. 

Lärdomar och 

metoder sprids till 

andra platser i 

Sverige. Genom 

publikationen lever 

den kunskaperna 

länge, i sin digitala 

form även 
reviderbara.   

Kunskapsspridnin

g både fysiskt via 

utbildningar, 

kurser och 

föreläsningar, 

seminarier och via 

olika digitala 

kanaler och 

verktyg.   
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Behovsanalys och nyttiggörande 

Projektet möter behovet hos de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden med 

dagens gällande system, alltså antingen välbärgade familjer/ föräldrar eller personer med 

eget kapital/ hög inkomst, oftast ungdomar eller nyanlända. Men samtidigt har individer 

inom denna grupp någon form av inkomst, händer, tid, visioner och möjlighet att med eget 

arbete skapa sin egen bostad. Dock faller dessa möjligheter ofta på finansieringen av 

material och professionellt stöd vid byggprocessen, eller köp av mark eller hyra av arrende. 

Vi verkar för att ge denna alternativa väg till eget hem en möjlighet och vill inom projektet 

skapa en finansieringsmodell för denna grupp och samtidigt visa på potentialen i att 

gemensamt forma ett bostadsområde baserad på de tre nödvändiga 

samverkanskomponenterna, kommunen (mark, plan-och bygglovsarbete), civilsamhället 

(Egnahemsfabriken som stödstruktur för självbyggarna med professionell hjälp i 

byggprocess, designprocess och att tillsammans med bostadsbyggaren forma hemmen) 

samt finansiärer (Ekobanken och Mikrofonden). Härigenom vill vi bygga en modell för 

grupper som annars har svårt att få bostadslån, men som med egen arbetsinsats, mycket 

återbruk och tillsammansbyggeri kan få ner kostnaderna för bygget av sin bostad avsevärt.  

Egnahemsfabriken föddes ur ett framgångsrikt Vinnovaprojekt (2018-2019) och är idag en 

etablerad ekonomisk förening, ägd av 300 medlemmar i civilsamhället, som driver, 

utbildar, planerar och lotsar själv- och tillsammansbyggande av bostäder och hus. För att vi 

ska kunna skala upp vårt erbjudande och ge fler människor i alla inkomstgrupper 

möjligheter att skapa sig egna hem genom eget arbete, identifierat behovet av att 

tillsammans med kommuner möta självbyggare med samlade planlagda områden där ett 

professionellt organiserat själv- och tillsammansbyggande av bostäder kan samordnas. 

Först när vi samarbetar över sektorsgränserna kan det lokala civilsamhället och kommunen 

åstadkomma storverk som ingen av sektorerna är förmögna till på egen hand. Kommunen 

kan inte på egen hand producera billigare bostäder för enskilt ägande. Civilsamhället kan 

inte självt planera och upplåta mark för byggnation. Men genom en samverkan mot 

gemensamma mål kan vi uppnå det. 

Genom projektet Egnahem för alla kan Egnahemsfabriken och Orust kommun gemensamt 

visa på styrkan i samverkan mellan kommun och civilsamhälle som ett sätt att 

tillhandahålla en tredje väg för att lösa bostadsproblematiken för breda grupper. 

Målgruppen är alla som vill skapa sig ett eget hem genom eget arbete, med särskilt fokus 

på att arbeta med grupper som har svårt att ta sig in på bostads- eller arbetsmarknaden.  

Egnahemsbyggandet öppnar en väg till egen bostad i eget hus även för grupper av 

kommuninvånare som har begränsade kreditmöjligheter men istället kan bidra genom 

mycket eget arbete. Genom ett professionellt samordnat självbyggeri och ett mycket aktivt 

samarbete mellan kommunen och Egnahemsfabriken kan egnahemsbostäder tillkomma till 

en lägre kostnad i ett samlat område. 

I projektet bygger vi vidare utifrån våra erfarenheter och utvecklar i samverkan mellan 

Orust kommun och Egnahemsfabriken: 

1. Ett samlat egnahemsområde med planlagda kommunala tomter för mellan 25-30 

hus som avsätts för Egnahemsbyggare att genom egen arbetsinsats uppföra 

egnahem och där kommunen är positiv att använda verktyget tomträtt.  

2. En stödjande struktur i civilsamhället – Egnahemsföreningen - som utbildar och 

samordnar egnahemsbyggare, förhandlar materialinköp, lotsar design- och  

självbyggeriprocessen, tillhandahåller teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar 

utförandet. 
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3. En gemensam samverkansorganisation där parterna samverkar utifrån den delade 

ambitionen att verka för en god, förebildlig och inkluderande samhällsbyggnad och 

en livskraftig lokal samhällsutveckling. 

För att projektet direkt skall bidra till spridning och utveckling som kan skalas upp till 

implementering på fler platser kommer vi även att tillsammans med forskare utvärdera 

processen och samla projektets erfarenheter i en metod- och inspirationspublikation. I 

publikationen dokumenteras allt från organisationsform, byggmetoder och affärsmodell. 

Omvärldsanalys 

Att ha en egen bostad är i Sverige idag allt annat än självklart. Fler och fler hamnar utanför 

det som definieras som bostadsmarknad och de grupper som har svårt att få en egen bostad 

växer. Egnahemsfabriken startade som en idé för att genom eget arbete skapa sin bostad. 

Under de dryga tre åren kooperativet har varit igång har vi lyckats skapa flera små hem, 

som sedan placerats på olika ställen både på Tjörn och andra ställen. Under dessa år har 

Tiny-house rörelsen nått Sverige och blivit en ny form av egnahemsrörelse och ett sätt för 

människor även i Sverige att utan stor egen plånbok skapa sig sitt eget hem, utifrån sina 

egna drömmar. Det är dock svårt att hitta platser att ställa de små husen på och reglerna 

kring både hur man kan försäkra husen och hur man kan söka bygglov är väldigt 

svårtydbara. Vi på Egnahemsfabriken ser en stor potential i att genom att samarbeta med 

en kommun skapa ett sätt att skala upp vår byggverksamhet med enskilda husbyggnationer 

till en större skala där även hus med gemensamma funktioner kan ingå. Samtidigt kommer 

vi även skapa en modell för hur man som kommun kan erbjuda mark för mindre hus och 

hur det arbetet kan organiseras med stöd av en egnahemsförening och lokala grupper med 

snickare och arkitekter, som Egnahemsfabriken är. Vi ser även att det blir ett sätt att stötta 

och inspirera andra att starta liknande lokala Egnahemsfabriker och på så sätt kan den 

tredje sektorn ges en större roll i bostadsproduktionen i Sverige och på så sätt ge mer 

utrymme till verksamheter som drivs utan vinstkrav. Detta har vi sett ske i många andra 

länder, genom organiserandet av t ex ”Zelf-Bouw” i Nederländerna och ”Community-led 

housing” i Storbritannien. Dessa rörelser  står idag för stora delar av bostadsförsörjningen, 

som komplement till allmännyttan och traditionella bostadsrätter. 

Potential 

Projektet Egnahem för alla på Orust tar sin utgångspunkt i de erfarenheter av ett 

professionellt organiserat självbyggeri som Egnahemsfabriken byggt upp under drygt tre 

års verksamhetstid. Egnahemsfabriken har i en innovativ och internationellt 

uppmärksammad samverkan mellan amatörer och professionella uppfört ett 15-tal 

byggnader i civilsamhället på Tjörn, samt etablerats som ett kunskapsnav för småskaliga 

bostadslösningar, självbyggeri och omställning med fokus på hur en socialt och ekologiskt 

hållbar stads- och landsbygd kan utvecklas. Genom samverkan mellan Egnahemsfabriken, 

som drivs som ett kooperativ och ett socialt företag, finansiärerna Mikrofonden och 

Ekobanken och en kommun finns möjligheter att skala upp antalet billiga bostäder som 

levereras, samtidigt som projektet kan bidra till kunskap kring hur civilsamhället och en 

kommun kan samverka för att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning på landsbygden.  

Parallellt med att vara en stödstruktur för självbyggare har Egnahemsfabriken utvecklats 

till att vara en mötesplats för omställning, odling, kultur, kreativitet, cirkulära verkstäder 

och återbruk med starkt fokus på social inkludering. Att alla som kommer på platsen bidrar 

genom sin närvaro, och att det är en plats för att realisera sina drömmar, projekt 

tillsammans med andra, enskilt eller med stöd av de andra som vistas på 

Egnahemsfabriken.  
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Genom åren har Egnahemsfabriken fått projektmedel från Västra Götalandsregionens 

regionutvecklingsnämnd och kulturnämnd och även stöd av kommunerna Tjörn, 

Stenungsund och Orust. Det har drivits ungdomsprojekt under tre somrar med både unga 

från Tjörn och nyanlända. Under tre veckor har ungdomarna fått lära sig om husbyggeri, 

odling, snickeri, återbruk och medskapande designmetoder. Genom sommarprojektet har 

det utvecklats ett arbetssätt där vår erfarenhet är att kreativitet och praktiskt görande sida 

vid sida skapar både gemenskap och integration.  

Projektets potential vilar till stor del på att Egnahemsfabriken har arbetat upp en bred bas 

av kontakter och samverkansparter med kommun och region, samt olika aktörer inom 

civilsamhället, föreningar och organisationer som vill hjälpa till att förändra och underlätta 

för fler att kunna påverka sin egen bostadssituation och samtidigt skapa starka 

lokalsamhällen med individer som känner sig delaktiga i att forma sin livsmiljö.  

Genom projektet kan en ny finansieringsmodell och invånardriven byggprocess skapa nya 

förutsättningar för fler grupper och individer att genom eget arbete och delaktighet skapa 

sitt eget hem, tillsammans med andra och/eller för andra. Vi kommer även att titta på hur 

tomträtt kan användas för att skapa billigare mark och så att man slipper lösa finansiering 

för att köpa tomt innan man har fått byggkreditiv. Vi ska även undersöka om tomträtt kan 

kopplas till krav på åretruntboende, en viktig aspekt för en kommun med många fritidshus 

som Orust. Genom samverkan med olika samarbetspartners (t ex Coompanion, Chalmers, 

Studieförbundet vuxenskolan och Boverket samt ett redan etablerat samarbete med 

kommun och grupper som vill starta Egnahemsfabriker i t ex Tanum och Tranemo) kan vi 

sprida våra kunskaper. Vi kommer även använda plattformen kring konferensen Socialt 

byggande, (www.socialtbyggande.se) som Egnahemsfabriken samordnar.  

Aktörer: 

Mikrofonden- Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna kapitalkooperativ. 

De är Sveriges största sociala investerare med över 100 investeringar i den sociala 

ekonomin i sin portfölj med fokus på mikroinvesteringar. Mikrofonen har hög kompetens i 

att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har 

samhällsnytta i fokus. Mikrofondens medverkan stärker projektet med sin strävan att finna  

finansieringsmodeller för självbyggare som bygger till låga kostnader och som trots egen 

arbetsinsats och återbruk ändå kan ha svårt att få lån. Genom att tillsammans med 

Egnahemsfabriken ta fram en finansieringsmodell i samband med projektet breddas 

Mikrofondens utbud och möjligheter att göra skillnad inom den sociala ekonomin.  

 

Ekobanken - Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja 

människors möjlighet att ta fria initiativ. Banken har allmännytta och medlemsnytta som 

vår främsta drivkraft. Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, 

socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. De ger huvudsakligen lån till verksamheter som 

skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde och är en medlemsbank. 

Ekobanken, såväl som Mikrofonden har ett intresse, i linje med sin vision om att hjälpa 

människors till att gemensamt realisera enskildas drömmar, såsom ett eget hem.  

 

Egnahemsfabriken - en stödstruktur för självbyggare som söker nya vägar att hjälpa fler 

till en egen bostad. Egnahemsfabriken är navet i projektet som leder och driver 

utvecklingen av finansieringsmodell, sköter byggprocesser och spridning av resultat. Vi 

vill med projektet skapa ett praktiskt exempel på hur man lokalt och genom tvärsektoriellt 

samarbete kan lösa en samhällsutmaning där behovsgruppen själva är delaktiga. Genom 

http://www.socialtbyggande.se/
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sitt engagemang, breda kontaktnät och samverkanskraft kan Egnahemsfabriken skapa ett 

reellt exempel på bostadslösning som är applicerbart såväl på landsbygd som i stad.  

 

Föreningen för byggemenskaper - Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, 

utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform 

för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Genom att samarbeta med föreningen 

för Byggemenskaper får projektet ta del av den breda erfarenhetsbank och kompetens som 

finns inom föreningen, använda den bygga och bo-portal som föreningen tagit fram för att 

nå en nationell målgrupp, samt får hjälp att sprida gjorda erfarenheter i projektet.  

 

Orust kommun - en kustkommun med behov av nya sätt att lösa bostäder framförallt för 

yngre och nyanlända som gärna vill stanna på ön, men som inte har några bostäder att 

tillgå. Genom att skapa ett Egnahemsområde med mindre hus, formade efter varje individs 

drömmar och vision, tillsammans i både design-och byggprocess, kan det visa på en unik 

uppskalningsbar modell för att lösa bostadsfrågan för grupper som har tid och kraft att 

bidra med eget arbete, men mindre plånbok. För detta krävs en kommun som inser vikten 

av att testa olika lösningar, och Orust kommun är med sitt öppna och lösningsorienterade 

synsätt en lämplig samarbetspart för att genomföra samt synliggöra och sprida metoden.  

 

Genomförbarhet, aktiviteter, budget och tidplan:  

Aktivitet #1: Utveckla ett egnahemsområde på Orust 

Tidsperiod: 2021-11-01- 2022-09-01 

Beskrivning: Skapa en Egnahemsförening med medlemmar som vill medverka i att bygga 

sin bostad. Genomföra en markförsäljning till Egnahemsföreningen via Orust kommun, av 

ett område i Ellös som totalt möjliggör byggandet av 25-30 mindre hus, och även utveckla 

olika Egnahemsmodeller. Egnahemsfabriken arrangerar informationsmöten för att skapa en 

Egnahemsförening och upprättar kontakt mellan kommunen och den nystartade 

föreningen. Kommunicera utåt, via press och sociala medier om projektet och föreningen. 

Samarbete med Föreningen för Byggemenskaper och dess bygga-och bo-portal med 

nationell räckvidd för samverkan och finna intressenter utanför Orust. Volontärarkitekter 

medverkar med skisser över området och kontakt med föreningens medlemmar.  

Kostnad: 250 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Tinna Harling, Egnahemsfabriken  

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare):  

Orust kommun (60 h), Tinna Harling (100 h), Erik Berg (100 h), Anna Berglund (100 h) 

Egnahemsfabriken, volontärarkitekter (ideell tid 80 h Föreningen för byggemenskaper (120 

h) Jenny Stenberg, Göteborgs universitet, medskapande designmetod (50 h). 

Resultat: Ett tiotal självbyggare har bildat en Egnahemsförening, som har fått en 

direktanvisning på mark. Den medskapande designmetoden har uppgraderats för att 

omfatta fler inom ett större område och sen tillämpats i utformningen av bostäderna. 

Aktivitet #2: Finansieringsmodell 

Tidsperiod: 2021-12-01- 2022-09-01 

Beskrivning: Skapa olika modeller för finansiering av de olika egnahemmen. 

Kostnad: 400 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Erik Berg, Egnahemsfabriken  

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Erik Berg, 

Egnahemsfabriken (120 h) Ylva Fridh, Mikrofonden (100 h) och Kristoffer Luhti, 

Ekobanken (100 timmar) 

Resultat: En färdig finansieringsmodell för hur en finansiering av egnahem i en 

egnahemsförening kan lösas. 
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Aktivitet #3: Påbörja byggnation av ett egnahemsområde på Orust 

Tidsperiod: 2022-09-01- 2023-10-31 

Beskrivning: Rita samt söka bygglov för de första hus som ska byggas samt genomföra 

byggnation av dem genom ett professionellt stöttat självbyggeri med hjälp av 

volontärarkitekter och byggbrigaddeltagare och med Egnahemsfabriken i ryggen.   

Kostnad: 750 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Erik Berg, Egnahemsfabriken 

Deltagare: (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Erik Berg (300 h), 

Tinna Harling (100 h) Egnahemsfabriken, Egnahemsföreningen med dess medlemmar 

(ideell tid 100 h), volontärarkitekter och brigaddeltagare (ideell tid 200 h) Orust kommun 

(100 h) samt finansiärer; Ekobanken och Mikrofonden (totalt 100 h ), Jenny Stenberg 

forskare (30 h) 

Resultat: Arbetspaketet inleds med att bygga ett litet platskontor/utställningslokal på 

platsen i återbrukat material, med hjälp volontärer. Huset kan sedan användas som 

samlingslokal och informationspunkt under resten av projektperioden och efter projektets 

slut vara en samlingslokal för studiebesök med en permanent utställning om processen. 

Byggnation av tio hus har under perioden påbörjats inom området med hjälp 

Egnahemsfabriken, självbyggeri, volontärarkitekter och brigaddeltagare. Upplägget 

inkluderar fler för att kunna bygga sin bostad, tack vare eget arbete i kombination med en 

ny finansieringsmodell, framtagen inom projektet. Den medskapande designmetoden som 

anpassats till ett egnahemsområde men individuellt, tillämpas vid designen av varje hus, 

som ritas i studiecirkelformat.  

 

Aktivitet #4: Dokumentation och publikation  

Tidsperiod: 2021-11-01- 2023-05-30 

Beskrivning: Genom hela projektet kommer arbetet dokumenteras i text, bild och film, för 

att kommuniceras via sociala medier, nyhetsbrev, pressutskick och kommunikation via 

andra kanaler. Medlemmar i Egnahemsföreningen och andra samverkansparter intervjuas 

löpande. I slutet av projektperioden sammanställs resultat, metoder, finansieringsmodell, 

affärsmodell och intervjuer i en publikation, som kommer finnas som nedladdningsbar pdf 

via Egnahemsfabrikens och Orust kommuns hemsida och trycks i mindre upplaga.  

Kostnad: 350 000  

Ansvarig (person och organisation): Anna Berglund, Egnahemsfabriken och John Areblad, 

som konsult till Egnahemsfabriken via Kanvassfilm. 

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Anna Berglund (400 

h) Egnahemsfabriken, John Areblad (125 h) Jenny Stenberg, Göteborgs universitet (60 h) 

Resultat: en publikation/bok för spridning av modellen Egna hem för alla - småskaligt 

självbyggeri & hem åt fler, där affärsmodell, finansieringsmodell, medskapande 

designmetod och andra resultat/lärdomar/erfarenheter/röster presenteras. Omfattande bild, 

text och filmmaterial finns för framtida presentation och spridning av resultatet.  

 

Aktivitet #5: Spridning, presentation och utställning  

Tidsperiod: 2023-06-01-2023-10-31 

Beskrivning: Under projektperiodens sista fas kommer projektledning, filmare, forskare, 

och medlem ur Egnahemsföreningen medverka vid föredrag och pressträff om projektet 

och dess resultat. Under sommaren 2023 arrangeras också en utställning på Egnahems-

fabriken om Egnahemsområdet på Orust. Parallellt visas utställningen också både på plats 

och ev. i annan lämplig lokal på Orust. Publikationen ska i samband med dessa olika event 

vara färdigtryckt och nedladdningsbar på varje samverkansparts hemsida. 

Kostnad: 250 000 kr 
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Ansvarig (person och organisation): Tinna Harling & Anna Berglund, 

Egnahemsfabriken och Jenny Stenberg, GRI. 

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Tinna Harling (100 

h), Anna Berglund (300 h), Erik Berg (100 h) Egnahemsfabriken, samt Jenny Stenberg, 

Göteborgs universitet (40 h) Orust kommun (40 h). Föreningen för Byggemenskaper (80 h) 

Ylva Fridh, Mikrofonden (50 h) och Kristoffer Luhti, Ekobanken (50 h). 

Resultat: Spridning av projektets resultat, finansieringsmodell, affärsmodell och hur man i 

samverkan mellan civilsamhälle och kommun kan skapa bostäder för fler, till rimliga 

kostnader, tack vare egen arbetsinsats av husbyggaren, återbruk av byggnadsmaterial, 

volontärer och den lärande struktur som byggts upp kring Egnahemsfabriken, som bidrar 

till intresse för tillsammansbyggeri som kompetenshöjande för deltagarna.  

 

Aktivitet #6: Projektledning 

Tidsperiod: 2021-11-01-2023-10-31 

Beskrivning: Projektledning sker kollektivt av ett team vid Egnahemsfabriken; 

Projektgruppen består av Tinna Harling, arkitekt, Erik Berg, arkitekt, kursansvarig på 

Studieförbundet vuxenskolan och Anna Berglund, journalist, kommunikatör och 

ungdomsprojektledare samt självbyggare. Projektledningen kommer under uppstart göra en 

plan för hela perioden och sedan ha regelbundna avstämningsmöten varannan vecka. 

Samtliga i projektgruppen är väl förankrade i verksamheten vid Egnahemsfabriken, har 

god vana av projektledning, har sina specialkompetenser, känner varandra väl och kan 

arbeta omlott när så behövs.  

Kostnad: 400 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Tinna Harling, Egnahemsfabriken  

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Tinna Harling 

(600 h), Anna Berglund (100 h), Erik Berg (100 h) Egnahemsfabriken. Andreas Hansen, 

Studieförbundet vuxenskolan (40 h), självbyggare ( ideell tid 100 h). 

Resultat: Att driva projektet enligt plan och tryggt tack vare tydligt ansvarsområden för att 

fördela arbetet på ett relevant och anpassat vis. Ett väl genomfört projekt som följer plan 

för att nå de uppsatta projektmålen.  

 

Jämställdhet 

I projektet eftersträvas jämn könsfördelning, i såväl projektledning som i arbetet med 

samverkansparter och självbyggarna i Egnahemsföreningen. Eftersom projektet samtidigt 

är ett metodutvecklingsprojekt är det viktigt att också undersöka hur könstillhörighet 

inverkar i olika sammanhang kring husbyggeri, såsom mötet med hantverkare, byggfirmor, 

volontärarkitekter osv. I allt som görs på Egnahemsfabriken läggs mycket fokus på att få 

syn på maktstrukturer mellan människor, inte bara mellan olika kön. I verksamheten övar 

vi våra medverkare i egenmakt och att lita till sin egen förmåga. Beslut på olika nivå fattas 

i demokratisk ordning, och dagligdags arbetar vi med att lyssna in alla inblandade.  

Risker och riskhantering 

Risk/lösning: Att inte hitta tillräckligt många självbyggare lokalt: Tack vare vårt breda 

nationella kontaktnät och närheten till Tjörn där vår verksamhet är belägen, kan vi hitta 

andra medverkande husbyggare.  

Under Egnahemsfabrikens första år har vi övat på att hitta lösningar för våra husbyggare, 

verksamheten och mötesplatsen. Vi har på så vis utvecklat en god lösningsförmåga och 

tillit till varandra, lokalsamhället och vår livskraftiga förening. 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-20 KS/2022:595 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se 

 
 
Beslut om godkännande av markanvisningsavtal för Lavön 
2:90 och del av Lavön 2:20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 
2023-01-19 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra byggnation av 
föreslagen hotellanläggning  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att teckna 
markanvisningsavtal för fastigheten Lavön 2:90 för uppförande av hotell. Ett 
markanvisningsavtal som reglerar kostnader och ansvar, markområde som exploatören 
ska förvärva m.m. har tagits fram. Markanvisningsavtalet reglerar även att exploatören 
ska få teckna anläggningsarrende för vattenområde under hamnanläggning. För att 
möjliggöra byggnation av föreslaget hotell och tillhörande infrastruktur krävs ändring av 
den gällande detaljplanen.  

Utredning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 att gå ut med en inbjudan till markanvisning 
för hotellverksamhet på fastigheten Lavön 2:90 i Tuvesvik. Inget av de inkomna 
anbuden ansågs uppfylla alla nödvändiga kriterier för att kunna tilldelas, men ett av 
anbuden bedömdes ha ett bra koncept som kunde utvecklas. För att möjliggöra att detta 
anbud revideras baserat på kommunens synpunkter beslutade kommunstyrelsen 2022-
11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med direktanvisning till den aktuella 
exploatören.   
 
Ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören har tagits fram. 
Markanvisningsavtalet reglerar fördelning av ansvar och kostnader. Enligt 
markanvisningsavtalet ska exploatören få köpa fastigheten Lavön 2:90 samt del av 
fastigheten Lavön 2:20, där exploatören avser anlägga en så kallad matstudio. 
Markanvisningsavtalet reglerar även att exploatören ska få arrendera mark under 
hamnanläggning inom område som i gällande detaljplan är utpekat som vattenområde 
med anknytning till hotellets verksamhet.  
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-20 KS/2022:595 
 

 

Exploatören har framfört önskemål om att köpa mark- och vattenområde under 
planerad hamnanläggning istället för att arrendera marken. Exploatören har uttalat att 
köp av mark- och vattenområdet under hamnanläggningen är en viktig fråga för dem 
med hänsyn till att det ger dem en större säkerhet och möjlighet att belåna marken för 
den stora investering som görs.  
 
För byggnation av hotellet krävs ändring av detaljplanen, bland annat för att möjliggöra 
planerad utformning av byggnader och ny väganslutning. Planarbete avses påbörjas så 
snart som möjligt.  

Bedömning 
Kommunen är generellt restriktiv med att sälja strandnära mark- och vattenområden. 
Förvaltningen bedömer att det är motiverat att trots det sälja mark- och vattenområdet 
under matstudio och hamn till exploatören. Att anläggningarna kommer vara del i ett 
större sammanhang med resten av hotellet bedöms utgöra sådant skäl som motiverar 
försäljning av marken. När ärendet lyftes för information i utskottet för 
samhällsutveckling 2023-01-11 framkom att utskottet för samhällsutveckling delar 
förvaltningens bedömning vad gäller köp av mark under planerad matstudio men inte 
vad gäller mark under planerad hamnanläggning. Därför avtalas i markanvisningsavtalet 
att exploatören ska få köpa marken under matstudion medan arrendeavtal tecknas för 
mark- och vattenområde under hamnanläggning.   
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet godkänns och att förvaltningen får i 
uppdrag att påbörja arbete med att ändra detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-20 
Markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
Plan 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och TB-
Gruppen Projekt AB Org.nr. 556983-2271, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 
 

Markanvisningsavtal 
avseende Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20 

 
 
1 Bakgrund 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare 
med direktanvisning för uppförande av hotell på kommunens fastighet Lavön 2:90 till 
TB-Gruppen Projekt AB, som har lämnat anbud på inbjudan till markanvisning. 
Lämnat anbud har inte kunnat tilldelas utan att revideras. För att möjliggöra revidering 
markanvisas fastigheten genom direktanvisning i detta avtal.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik med aktnummer 1421-
P82. Uppförande av hotellet kommer att innebära att detaljplanen behöver ändras eller 
att ny detaljplan behöver antas. 
 

  
2 Markanvisningsområdet 
  

Markanvisningsområdet omfattar ett område bestående av fastigheten Lavön 2:90 och 
del av Lavön 2:20, markerat med en röd linje i bifogad kartbilaga. Område markerat 
med rödstreckad linje i bifogad kartbilaga ingår i markanvisningsområdet förutsatt att 
befintligt arrendeavtal med annan part ändras till att inte längre omfatta området. 
 
Kommunen och Exploatören är överens om att parterna ska träffa ett avtal om 
anläggningsarrende avseende det område av Lavön 2:20 som markerats med blå linje i 
bifogad karta. Parterna är vidare överens om det huvudsakliga innehållet i ett sådant 
avtal: Det ska ge Exploatören rätt att för sin förvärvsverksamhet uppföra och bibehålla 
en småbåtshamn med tillhörande brygganläggningar och en flytande bastubyggnad. 
Arrendetiden ska vara 25 år. Avtalet ska förlängas med fem år i taget såvida 
uppsägning inte sker senast ett år före arrendetidens utgång. Bestämmelserna i 11 kap. 
5-6 a §§ jordabalken om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets 
upphörande ska inte avtalas bort, dvs. avtalet ska vara förenat med indirekt 
besittningsskydd. Arrendeavgiften justeras med hänsyn till förändringen i 
konsumentprisindex. Exploatören äger inte rätt att utan Kommunens skriftliga 
medgivande överlåta arrenderätten på annan än till helägt bolag inom samma koncern 
som moderbolaget TB-Gruppen AB (556613–3897). Arrendeavtal för del av Lavön 
2:20 tecknas under förutsättning att erforderliga tillstånd för anläggningarna erhålls.  
 
Områden markerat med grön linje i bifogad kartbilaga utgör ungefärligt område för 
infrastruktur och parkering och kommer att utredas närmare i detaljplan. 
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3 Fastighetsbildning 
  

Fastigheten Lavön 2:90 som utgör del av markanvisningsområdet är avstyckad. För 
Exploatörens köp av del av Lavön 2:20 och/eller eventuellt del av Lavön 2:70 behöver 
fastighetsreglering ske. Kommunen ansöker till Lantmäteriet om fastighetsreglering så 
snart ny detaljplan antagits av kommunstyrelsen. Förrättningskostnaden betalas av 
Exploatören.  
 

  
4 Parkering 
  

Avtal tecknas för det antal parkeringsplatser som erfordras för exploateringen efter att 
bygglov för hotellanläggningen vunnit laga kraft.  
 

  
5 Markpris och markförvärv 
  
 Ett genomförandeavtal tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 

Genomförandeavtalet upprättas med syfte att reglera åtaganden och skyldigheter i 
samband med markförvärv och exploateringens genomförande, inbegripet (men inte 
begränsat till) parternas överenskommelse om arrendeavtalet enligt punkt 2. 
Genomförandeavtalet antas av kommunstyrelsen i samband med att den nya 
detaljplanen antas. Parterna är överens om att Exploatören förvärvar 
markanvisningsområdet. Priset för marken är 10 000 000 kr. Priset förutsätter att 
detaljplanen medger en BTA om minst 5 500 m2. Om denna mängd BTA inte uppnås 
ska priset beräknas utifrån 1 800 kr per BTA. En fjärdedel av markpriset indexeras 
enligt konsumentprisindex från oktober 2022 till månad för överlåtelsetidpunkt. 
 
Överlåtelse av marken sker med ett köpekontrakt efter lagakraftvunnet bygglov. 
 
 

6 Markanvisningsavgift 
 

 En markanvisningsavgift om 5 % av försäljningspriset erläggs till kommunen senast 
30 dagar efter att beslut om godkännande av markanvisningsavtal har vunnit laga 
kraft. Avgiften avräknas vid erläggande av köpeskillingen.  
 
Genomförs inte köp av markanvisningsområdet återbetalas markanvisningsavgiften.  
 

  
7 Kostnader 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utöver köpeskillingen för marken betalar Exploatören alla anslutningsavgifter enligt 
gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen medför 
t.ex. kostnad för framtagande av ny detaljplan, bygglovsavgifter, VA-
anslutningsavgifter och förrättningskostnader. Ett plankostnadsavtal tecknas mellan 
Exploatören och Kommunen. 
 



 2023-01-19                                  KS/2022:595                                                                               
  
   

3/4 

 
 
8               

 
 
Markföroreningar och arkeologiska fynd  
 
Exploatören svarar för kostnader hänförliga till eventuella markföroreningar samt 
arkeologiska fynd inom markanvisningsområdet. 
 
 

9 
 
 
 
 
 

Erforderliga undersökningar och mätningar  
  

Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga 
undersökningar och mätningar innan köpeavtal tecknas.  
 
Utfyllnad, schaktning, påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan 
tillträde enligt kommande köpeavtal om inte parterna gjort skriftlig överenskommelse 
om annat. 
 
 

10 
 
 
 
 
11 

Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om annat. 
 
 
Överlåtelse 
 
Exploatören äger inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta detta  
avtal på annan än till helägt bolag inom samma koncern som moderbolaget TB-
Gruppen AB (556613-3897). Vid sådan överlåtelse av avtalet ska TB-gruppen Projekt 
ABs kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part och TB-
gruppen Projekt AB svarar solidariskt med denne gentemot Kommunen för avtalets 
rätta fullgörande jämte för Kommunens anspråk som hänförliga till avtalet.  
 
Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet innan denne fullgjort sina  
åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren skyldig att i överlåtelsen meddela köparen  
om innehållet i detta avtal. 

  

12 Tillägg och ändringar 
 
Tillägg och ändringar till detta avtal upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och Kommunen för att vara gällande. 
 
 

13 Avtalstid 
 
Detta markanvisningsavtal är giltigt i två år när det undertecknats av samtliga parter. 
Innan avtalstidens slut tecknas genomförandeavtal. 
 
Avtalstiden förlängs av kommunstyrelsen om försening inte beror på Exploatören.  
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14 Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllt: 
 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2023-06-30, genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten med undantag för vad som anges i punkt 6. 
 
 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
För Orust Kommun                                För Exploatören 
Kommunstyrelsen 
 
 
……………………………………. 
Ort och datum   

TB-Gruppen Projekt AB  
 
 
…………………………………..….. 
Ort och datum 

  
  
………………………………………                   ……………………………………….. 
Catharina Bråkenhielm  Marcus Lerander 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Linda Smedberg 
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