
Vattenskydd – för ett säkert 
dricksvatten nu och i framtiden! 

Anna Mäki, anna.maki@vmbyran.se 



Syfte med presentationen 

• Ge en orientering angående vad vattenskydd 
handlar om 

• Reflektion kring varför det är intressant och roligt 
att arbeta med dessa frågor!    
  

 
 



Varför behöver vattnet skyddas? 

  



Hot och risker – mikrobiell förorening 
   



Östersund 2010! 
• Cryptosporidium 
• Avloppsvatten till 

vattentäkten 
• Över 12 000 sjuka !? 
• Samhällets kostnad 141-

221 miljoner kr enligt MSB 
• Kokningsrekommenda- 
    tioner i 3 månader 
 



Hot och risker -  
orsakat av olyckor    

0,5 μg/l diesel ger odrickbart 
vatten 
 

(i längdmått 0,5 mm på  
100 mil) 



  
Gamla synder – Miljöbrott!! 



Vattenskyddsområden 
Syften 
• Skydda mark- och vattenområden lämpliga för vatten-

försörjning 
• Svårt att åtgärda ett eventuellt utsläpp i efterhand,  

förebyggande åtgärder nödvändiga 
 

Skyddsområdet är området kring vattentäkten där 
speciella regler för verksamheter gäller. 
Skyddsföreskrifter gäller inom skyddsområdet. Syftet är att 
förhindra förorening av vattnet. 

 



Vad regleras i vattenskyddsområden? 
• Ämnen och åtgärder som kan förorena vatten, 

föreskrifter endast om det behövs för att skydda 
vattnet 

Verksamheter som inte förorenar eller riskerar att 
förorena vattnet kan bedrivas! 



Vad regleras i vattenskyddsområden? 
• Petroleum 
• Kemikalier 
• Bekämpningsmedel 
• Växtnäringsämnen 
• Skogsbruk 
• Markavvattning 
• Boskapsskötsel 
• Avlopp 
• Avfall 

 

• Väghållning 
• Snö från trafikerad yta 
• Täkter (sand, grus etc.) 
• Arbetsfordon och arbetsmaskiner 
• Energianläggningar 
• Enskilda grundvattentäkter 
• Schaktning och markarbeten 
• Transport av farligt gods 

 Olika regler i olika skyddszoner –                                         
beror på nedbrytning och fastläggning för olika ämnen 



Lagrum - Miljöbalken 
• Kap 2 

– Allmänna hänsynsregler 

• Kap 7 
– Vattenskyddsområde får fastställas av lst/kommun 
– Inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 

området får meddelas  

• Övriga lagar ang. bl.a brandfarliga vätskor, 
kemiska bekämpningsmedel gäller också 
 

 



Riktlinjer 
• Naturvårdsverkets 

allmänna råd                             
samt handbok om 
vattenskyddsområden 
– tidigare sällan ytvatten 

• Rättspraxis 
• Livsmedelsverkets 

föreskrifter om 
dricksvatten 



Arbetsgång avgränsning av skyddsområde 
• Utgångspunkt är tillrinningsområdet 
• Avgränsning av skyddsområdet och utformning av 

skyddsföreskrifter genom flera arbetsmoment 
- Beskrivning av hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden 
- Inventering av potentiella föroreningskällor 
- Framtagande av risk- och sårbarhetsanalys 
- Uppehållstider/tillrinningstider för vattnet till 

brunn/vattenintag  
- Barriärer mot föroreningar (naturliga och konstgjorda) 

 



Förslag till skyddszoner Sörfjärden 



Skyddsområde Gäddviks vattentäkt 

Källa: lulea.se 



Varför är det roligt att arbeta med? 
• Bidrar till en hållbar vattenförsörjning! 
• Ger ett tydligt resultat i form av fastställt skydd 
• Skyddar våra vattenresurser i ett lång tidsperspektiv 

och påverkar samhällsplaneringen 
• Komplexa frågor där många ämnesområden 

tillämpas - många delar av utbildningen kommer till 
användning 

• Möjlighet att arbeta i dialog med flera kompetenser, 
organisationer och verksamhetsutövare 
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