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Gemensamt vattenskyddsområde  
för Göta älv 

(GÄVSO) 
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Vad kan ett vattenskyddsområde innebära? 

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser som reglerar 
verksamheter som skulle kunna förorena dricksvattnet. Det 
kan till exempel röra sig om lagring och hantering av giftiga 
kemikalier, spridning av växtskyddsmedel, schaktning, täkter, 
bergvärmepumpar, avloppsanläggningar, petroleumprodukter, 
transporter med farligt gods, lokalisering av industriell 
verksamhet, gödselspridning, virkesupplag och 
dagvattenhantering. 
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Restriktioner inom vattenskyddsområde 

De föreskrifter som gäller inom ett 
vattenskyddsområde formuleras ofta 
som; 

Anmälningsplikt används då man vill 
ha kännedom om en verksamhet eller 
en åtgärd inom vattenskyddsområde. 

Tillståndsplikt används då man vill 
kontrollera förutsättningarna för hur en 
verksamhet eller åtgärd bedrivs inom 
ett vattenskyddsområde.  

Förbud är en strängare reglering än ett 
tillståndskrav och bör användas om 
huvudregeln är att verksamheten eller 
åtgärden inte skall bedrivas.  
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Vattenskyddsprocessen för Göta älv 

 Har initieras av och samordnas av GR 

 Omfattar framtagande av förslag till 
vattenskyddsområde (VSO) och skydds-
föreskrifter (VSF) för Göta älv, från 
Vänersborgsviken till Alelyckan samt en 
ansökan till länsstyrelsen om fastställande 

 Utgångspunkt i genomförd förstudie 

 Gemensam process för Vänersborg, 
Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och 
Göteborg 

 Grannkommun som kan komma att 
beröras är Lerum, Alingsås, Stenungssund, 
Uddevalla, Grästorp, Essunga 
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Karaktäristiskt för Göta älv/Vänersborgsviken 

 Sveriges mest vattenrika vattendrag (550 
m/s) som avvattnar Sveriges största sjö 

 Mer än 95 % av vattnet som rinner i Göta 
älv har sitt ursprung uppströms 
Vänersborgsviken 

 Ständig rörelse – mycket hög omsättning 

 Varningssystem för vissa typer av 
föroreningar kopplat till flera av 
vattenverken 

 Fler än 700 000 personer är beroende av 
Vänersborgsviken och Göta älv för sin 
dricksvattenförsörjning 

 Enligt 2010:5  - extremt högt skyddsvärde 
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Utkast till vattenskyddsområde för Göta älv 

Skyddsområdet begränsas i norra 
delen av Vänersborgs kommungräns 
mot Mellerud och i söder vid Lärjeåns 
utlopp. 
 

Primär skyddszon (424 km2):  

 Göta älv omfattande vattenyta samt 
en strandzon om 100 m på vardera 
sida 

 För övriga sammanhängande ytvatten 
inom 12h rinntid till råvattenintag 
utgörs den primära skyddszonen av 
vattenytan samt en strandzon om 50 
m på vardera sida 

 Bebyggda områden (enligt 
fastighetskartan) 

 
Tertiär skyddszon (1717 km2): 

 Göta älvs tillrinningsområde (SMHI) 

 Vänersborgsvikens tillrinningsområde 
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Projektorganisation 

Fastställd projektorganisation med: 

 Processledare (PL) – Sweco  

 Arbetsgrupp (AG) – 3 pers/kommun + GR 

 Styrgrupp (SG) – 2 pers/kommun + GR 

 Referensgrupp (RG) – företrädare  
för intressen som berörs av  
vattenskyddet 

 Politiska instanser (PI) i de  
berörda kommunerna 

 Länsstyrelsen (Lst) 

 

Politiska 

instanser 

Processledare Länsstyrelsen 
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Roller 

 Processledaren (Sweco) ska inom arbetsgruppen driva och 
samordna arbetet med att ta fram förslag till VSO och VSF 
samt ansökan om fastställande.  

 Styrgruppen ska tillse att arbetet förankras hos högre 
tjänstemän och kommunpolitiker i syfte att säkerställa 
genomförandet av projektet. Styrgruppen har ansvar för 
strategiska beslut och ska ange riktlinjer för arbetsgruppen.  

 Arbetsgruppens ska utföra delar av arbetet. Sweco har, 
förutom rollen som processledare, genom överenskommelse 
med GR ansvar för utförande av stora delar av arbetet. 
Detta kommer vanligen att ske i planerad samverkan med 
arbetsgruppen som deltar i diskussioner, granskar och 
kommenterar förslag från Sweco. I vissa etapper i arbetet 
ansvarar varje berörd kommun för utförandet under ledning 
av arbetsgruppen  
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Roller (forts.) 

 Referensgruppen ska agera remissinstans samt vid behov 
bidra med underlagsmaterial och information. 

 Politiska instanser ska under arbetets gång delges 
information om det pågående arbetet samt vid ett par 
tillfällen fatta beslut som krävs för att arbetet ska kunna gå 
vidare till nästa fas, t.ex. inför information till externt 
berörda.  

 Länsstyrelsen ska pröva kommunernas ansökan om 
fastställande av VSO och VSF. Under projektets gång sker 
informella avstämningsmöten med länsstyrelsen för att 
säkerställa att arbetet har rätt inriktning.  
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Referensgrupp 

 Vattenkraft - Anna Östlund, Vattenfall  
(vattenvårdsförbundets styrelse)  

 Industri - Göran Andersson, Eka Chemicals AB 
(vattenvårdsförbundets styrelse och program- och 
utvärderingsgrupp samt Göta älvs vattenråd)  

 Sjöfartsverket – (medlemmar i vattenvårdsförbundet)  

 LRF - Eleonore Marcusson (Göta älvs vattenråd) 

 Södra skogsägarna – Tomas Rahm (Göta älvs vattenråd)   

 Trafikverket - (medlemmar i vattenvårdsförbundet) 

 Naturskyddsföreningen – Bo Svärd (Göta älvs vattenråd)  

 Västkuststiftelsen 

 SGI 

 HaV 
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Vattenskyddföresrifter 

 

 1 § Cisterner, tankar och miljöfarlig verksamhet  

 2 § Mikrobiella föroreningar  

 3 § Bekämpningsmedel  

 4 § Avfall  

 5 § Markarbeten, vägarbeten och avledning av vatten  

 6 § Allmänna bestämmelser  
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Arbetsgång inom GÄVSO  

 Styrgruppsmöte v. 51  Beslut om utkast till Vattenskyddsområde (VSO) 
Vattenskyddsföreskrifter  (VSF) till Referensgruppen 

 Information till politiker, görs under hösten av resp kommun 

 Referensgruppen får lämna synpunkter (utskick jan 2013)  

 Styrgruppsmöte - För att besluta om förslag med inarbetade synpunkter 
från ref. grupp 

 Beslut om information till externt berörda (samråd) i respektive 
kommun (våren 2013) 

 Utställning i kommunerna (sommar/tidig höst 2013) 

 Synpunkter från samråd sammanställs och arbetas in i förslaget.  

 Myndighetssamråd med Länsstyrelsen (höst 2013)  

 Färdigställande av tekniskt underlag (senhöst 2013)  

 Beslut i resp. kommun om ansökan om fastställande (vinter 2013/2014)  
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Kommunal samverkan  
– Regional styrka 

TACK! 


