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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.

Rödsvattnet

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
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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 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 Rödsvattnets ytvattentäkt i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer, vilka finns angivna i handbok för vattenskyddsområden.

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. En
laboratorierapport från 2018-11-20 visas i bilaga 1.

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.

1
2

Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4
Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Handbok om vattenskyddsområde.
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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.
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 skogsoch 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

3
4

Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket rapport 4913, 1999.
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket rapport 4913, 1999
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<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.

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.
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2.5

Framtida uttagsbehov
Vattenuttaget styrs av den tillståndsgivna mängden. Det finns inga planer att utöka
uttaget utöver detta.

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
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.

2.8

Vattendom
Enligt dom 1975-11-06, mål VA 44/74, äger Orust Kommun rätt att ur Rödsvattnet
bortleda 1,3 miljoner m 3/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
Uttagsanordningen ligger på fastigheten Morlanda 2:53 och som ägs av Orust kommun.

3

Ytvattenutredning

3.1

Områdesbeskrivning
Rödsvattnet är en långsträckt sjö med en yta på ca 0,66 km 2. Sjön ligger i ett område
med berg i dagen vilka är tydligt eroderade och där bergssvackor har fyllts ut med
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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. En
djupkarta över Rödsvattnet återfinns i bilaga 2. 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.
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.
I utloppet av Rödsvattnet består 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.
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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.

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
HQ10
HQ2
MHQ
MQ
MLQ
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
Total vattenföring

3,60

2,87

2,04

2,13

0,33

0,01

3.4.4 Vattensystemet
Sjö och vattendragsprocenten i Inloppet i Rödsvattnet uppgår till 0,03 %, vilket är en låg
andel. Omgivande markområden kring Rödsvattnet avvattnas framförallt via ett större
ytvattendrag, 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 avvattning, via mindre
skogsdräneringar. Förekomsten av diken och dräneringar framgår delvis av befintligt
kartmaterial. Sjö och vattendragsprocenten i Utloppet av Rödsvattnet uppgår till 16%.

5

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Rödsvattnet har ett utlopp, Gersbäcken (SE646123-125020), som sedan mynnar i
Torebosjön, vilka ingår i vattenförekomst Rödsvattnetån. 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.

Lutning
[m/km]
1
5
10

Dike

Bäck

Å

[m/s]

[m/s]

[m/s]

0,4
0,7
0,9

0,6
1,1
1,5

0,8
1,6
2,1

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.

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

repo001.docx 2015-10-05

10(29)
TEKNISKT UNDERLAG
2019-10-29
[ARBETSMATERIAL]
RÖDSVATTNET VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO)

AJ p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\tu_och_bilagor\röds_tu_200113.docx

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]

Berg

10-7

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

–

10-10

Effektiv porositet
0,0001
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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 där Rödsvattnetån uppström Rödsvattnet
har sitt utlopp.
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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Rödsvattnet

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
Identifierade riskkällor redovisas i bilaga 3. En övergripande riskanalys (bilaga 4) behöver
bara omfatta allvarliga (hot) eller väsentliga risker för vattenförekomsten, således har
ingen fullständig riskinventering utförts inom hela det föreslagna skyddsområdet.

repo001.docx 2015-10-05

14(29)
TEKNISKT UNDERLAG
2019-10-29
[ARBETSMATERIAL]
RÖDSVATTNET VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO)

AJ p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\tu_och_bilagor\röds_tu_200113.docx

5.2

Allvarliga hot mot vattentäkten
De riskobjekt som berörs är:

5.3

•

Vattenverksamhet

•

Sabotage, krig och kris

•

Klimatförändringar

•

Övrig verksamhet och markanvändning i tillrinningsområdet

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.
Övriga risker inom denna kategori bör framgå av den faroanalys som skall finnas för
verksamheten.

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.
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.

5.5

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. I de fall näringsämnen används inom jord- och skogsbruk kan en ökad
ursköljning befaras med ökade halter fosfor och kväve till följd.
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5.6

Identifierade risker inom övrig verksamhet och markanvändning i
tillrinningsområdet
Nedan anges Naturvårdsverkets förslag till indelning av riskkategorier. Riskkällor
redovisas i bilaga 4, noterbart är dock att exempelvis enskilda avlopp samt fastigheter
med större boskapsuppsättningar ej redovisas i denna bilaga.

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
• Hushålls/trädgårdskemikalier, bekämpningsmedel
• Trasiga bränsletankar
• Energianläggningar
Orust kommun saknar ett komplett register över enskilda avlopp. Då inget spillvattennät
återfinns inom avrinningsområdet är det enkelt att anta att alla fastigheter där det bor
människor har en avloppsanläggning som består av slamavskiljning med eller utan
efterföljande markbädd/infiltration.
Konsekvensen av avlopp, olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen
kan försämra råvattenkvaliteten och därmed hota vattentäkten.
5.6.2 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
vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de
arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.
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Jordbruksmark återfinns framförallt 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
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad yt- och 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 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 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.
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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 återfinns inom vattenskyddsområdet.
5.6.3 Vägar och transporter
Inom Rödsvattnets tillrinningsområde återfinns 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 dock vara stor.
Sydväst om Rödsvattnet passerar väg 770 i nära anslutning till sjön. En eventuell
trafikolycka i detta området kan generera stora skador på vattentäkten.
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.

6

https://nvdb2012.trafikverket.se
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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.
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
de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer återfyllning med
orena massor.
Ingen täktverksamhet pågår idag inom tillrinningsområdet.
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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 4. 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 parametrar7. Skalorna för sannolikhet

7

Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco
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och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och
konsekvensklassen beskriver risken.
Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden 8 om
att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ
av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen 9 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 ”Riskoch sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”.
Tabell 5. Sannolikhet.

8
9

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.

Naturvårdsverket, Handbok 2010:5
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 sätt 10:
•

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

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller
förberedande åtgärder är nödvändiga.

Riskklass 4

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande
åtgärder måste genomföras omedelbart.

5.7.5 Resultat
Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 4. 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:
•

Potentiellt förorenat område

•

Ovarsam hantering av petroleumprodukter

•

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

•

Hantering av hemkemikalier

•

Översvämning
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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:

6

•

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 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.

•

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
framförallt större hårdgjorda ytor, exempelvis bilparkeringar.

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden, utförda vattenbalansräkningar, samt
riskanalyser föreslås ett skyddsområde enligt bilaga 4.

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
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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
utåt till dess att flödestiden 100 dygn uppnås. Även dräneringar såväl på som under mark
beaktas vid beräknandet av rinntiden för sekundär skyddszon.
6.2.1 Tertiär skyddszon
En tertiär zon ska inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet/avrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga
skyddszoner.
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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. Hela tillrinningsområdet bör utgöra en tertiär skyddszon med syfte att
reglera verksamheter som kan ge långsiktiga kvalitetsförändringar. 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
skydd då öppen mark i framtiden kan komma att brukas som åkermark. Uppgifter
om markanvändning hämtas ifrån den digitala ekonomiska kartan.

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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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.
4. Tertiär zon
Den tertiära zonen utsträckning baseras strikt på SMHI:s tolkade
avrinningsområde för Rödsvattnet. Där avrinningsområdet är <100 m från
ytvatten har området utvidgats för att ligga i linje med den sekundära
skyddszonen.

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.
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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
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 vattentäktszon (Morlanda
2:53) samt en primär, sekundär och tertiär skyddszon. I marken har avgränsningen i
första hand baserats på accepterade uppehållstider enligt naturvårdsverkets 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

•

Förbättra 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 5.

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 ytsom 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.
En vattentäkts skyddsområde är vanligen lämpligast att indela i en primär, sekundär och
vid behov 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.
För den tertiära zonen regleras mark och vattenutnyttjande som negativt kan påverka
vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv.
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:
•

Potentiellt förorenat område

•

Ovarsam hantering av petroleumprodukter

•

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

•

Hantering av hemkemikalier

•

Översvämning

Av ovanstående risker är det endast hantering av petroleumprodukter och hemkemikalier
som kan regleras genom vattenskyddsföreskrifter.
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