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BILAGA 5. ALLMÄNNA KRAV OCH METODIK VID 

UTFORMNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE 

UPPDRAG 

Vattenskyddsområde Bondsjön 

UPPDRAGSLEDARE 

Hans Fridholm 

DATUM 

2013-02-06 

UPPDRAGSNUMMER 

1654937000 

UPPRÄTTAD AV 

Elodie Bénac 

 

 

1 KRAV OCH ALLMÄNN METODIK 

Det övergripande målet med skyddsområde och skyddsbestämmelser är att preventivt söka 

skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av ytvattentäkter regleras genom 

Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna råd och handbok för 

vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av vattentäkter. 

Skyddsområdet för en vattentäkt bör i princip enligt gällande råd och anvisningar omfatta hela 

tillrinningsområdet. Av hydrologiska skäl begränsas ibland området när skyddsförhållandena är 

goda, rinntiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt att införa restriktioner på så stora 

områden. En uppdelning av skyddsområdet i olika zoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer 

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

områden beroende främst på närheten till vattentäkten. 

Varje skyddsområde som inte omfattar hela tillrinningsområdet är 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. 

2 GENERELLA GRUNDER FÖR INDELNING I SKYDDSZONER 

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden anges att avgränsningen och 

skyddsområdet för en grundvattentäkt bör resultera i tre, eller vid behov fyra, zoner med olika 

restriktionsnivåer. Syftet med skyddsområdet är att säkerställa en god vattenkvalitet och 

tillräcklig vattentillgång i ett flergenerationsperspektiv. Detaljreglering av skyddsbehovet styrs 

framförallt av rinntider och känslighet. Inom ett tillrinningsområde till en vattentäkt är behovet av 

restriktioner avseende sådana verksamheter som kan påverka vattentäkten negativt olika. För 

att uppnå ett tillräckligt gott skydd med anpassad restriktionsnivå delas därför skyddsområdet in 

i olika zoner. 

2.1 VATTENTÄKTSZON 

Vattentäktszonen bör enligt Naturvårdsverket avgränsas kring uttagsområdet i sjön. Området 

bör skyddas mot obehöriga genom inhägnad och/eller markeras med hjälp av bojar eller länsor. 

Området inom vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan 

verksamhet än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område.  
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2.2 PRIMÄR SKYDDSZON 

Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening minimeras. En akut förorening 

ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med 

uttagsbrunnarna.  

Gränsen mellan primär zon och sekundär zon sätts så att rinntiden till vattentäkten vid en 

högflödessituation med en återkomsttid av minst 10 år är minst 12 timmar. En längre eller 

kortare dimensionerande rinntid kan användas i vissa fall beroende t.ex. på vilka tekniska 

barriärer finns och på hur snabbt motåtgärder mot en förorening kan ske. 

Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra föroreningar från att nå 

ytvattendraget eller sjön och bör därför ingå i den primära zonen. Strandzonens bredd 

motsvarar uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn. Den bör vara minst 50 m bred 

och omfatta alla tillflöden i form av åar, bäckar och större diken eller täckdiken från vilka 

rinntiden till vattentäktszonen beräknas vara mindre än 12 timmar. 

2.3 SEKUNDÄR SKYDDSZON 

Syftet med den sekundära zonen är att skydda ytvattendraget eller sjön från 

föroreningsspridning via avrinning direkt på marken och/eller via grundvattnet. 

Den sekundära zonen avgränsas genom: 

• ett område omfattande sjön och dess tillflöden samt all småskalig ytvattendränering på och 

under mark med en maximal rinntid till den primära zonen av 12 timmar beräknad vid en 

högflödessituation med en återkomsttid av minst 10 år 

• ett område motsvarande uppehållstiden i mark- och grundvatten av 100 dygn, dock minst ett 

50 m brett markområde kring de sjöar och vattendrag där rinntiden till den primära zonen är 

mindre än 12 timmar vid en högflödessituation. Vid de stränder där primär och sekundär zon 

sammanfaller, är den totala strandzonen minst 100 m på vardera sidan om vattendraget. 

2.4 TERTIÄR SKYDDSZON 

Syftet med den tertiära zonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan påverka 

vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av vattenskyddsområdet. 

Som utgångspunkt bör naturliga yt- och grundvattendelare och tillrinningsområdet som helhet 

identifieras. Överväganden avseende risk och rinntider kan sedan leda till att ett mindre, 

praktiskt mer lämpligt område föreslås.  

 


