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Gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och
Vänersborgsviken. Underlag inför beslut om information.
Bakgrund
Vattenresursen Göta älv och Vänersborgsviken är gemensam för flera kommuner och det har
ansetts som betydelsefullt att samarbeta och utveckla gemensamma förhållningssätt och
regelsystem för denna gemensamma resurs. Diskussionen om att skapa ett gemensamt
vattenskyddsområde som omfattar de intagslägen där kommunerna hämtar vatten för
dricksvattenproduktion har funnits sedan början av 2000-talet. Bland annat anges detta som en
viktig åtgärd i de regionala vattenförsörjningsplaner för Göteborgsregionen som tagits fram
både 2003 och 2014.
Arbetet med vattenskyddsområdet initierades vid ett seminarium i januari 2008 där politiker
och tjänstemän inom VA-teknik, miljö, planering och kommunledning från kommunerna längs
Göta älv och Vänersborgsviken deltog tillsammans med industrin och berörda myndigheter.
Samtliga kommuner deltog på seminariet som följdes upp med ett beslut om en förstudie som
genomfördes samma år. Efter förfrågan i januari 2009 från Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR), förbundsstyrelsen, beslutade samtliga berörda kommuner att
medverka.

Förslag
Inom arbetet med att bilda ett vattenskyddsområde för hela Göta älv inklusive
Vänersborgsviken finns nu ett förslag framtaget på vattenskyddsföreskrifter och
vattenskyddsområde. Syftet med att inrätta detta skyddsområde är att på sikt säkra de sex
kommunernas, från Vänersborg till Göteborg, tillgång till råvatten av god kvalitet. Inom
processen att bilda ett vattenskyddsområde ingår att informera allmänhet och övriga berörda
innan det slutliga förslaget tas fram.
Det får bedömas vara av stort värde att materialet nu kan bli föremål för information och
diskussion i en bred krets innan arbetet drivs vidare. Det föreliggande förslaget är således inte
det slutliga förslaget. Det skall betonas att även om kommunen nu beslutar att gå ut på
information betyder inte det att kommunen i nuläget ställt sig helt bakom alla delar. Under
arbetets gång har det dock framkommit att det är av stort värde att steget till en bred
information kan tas.
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Förslaget kommer att kungöras på sedvanligt sätt och under informationsperioden kommer det
finnas tillgängligt på en särskild hemsida www.gavso.se Här kommer också synpunkter att
kunna lämnas. I varje kommun kommer att finnas kontaktperson, läsexemplar och möjlighet få
hjälp lämna in synpunkter via hemsidan. Informationsperioden är minst sex veckor och
påbörjas efter det att alla kommuner fattat beslut om att informera om förslaget.
Sammanställning och bearbetning av alla inkomna synpunkter görs av projektets styrgrupp och
kommer att redovisas i en särskild rapport.
En kort information om vattenskyddsområdet och om hur arbetet fortsätter efter
informationsperioden framgår av bilagan ”Ett vattenskyddsområde – skydd för 700 000
människors dricksvatten, 2017-06-02”
Förslaget till skyddsföreskrifter framgår av bilagan ”Förslag till skyddsföreskrifter för Göta älv
och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde, 2017-09-04”
KS föreslås besluta,
att, utan eget ställningstagande till förslaget, godkänna att informera allmänhet och berörda för
att få in synpunkter på föreliggande förslag till vattenskyddsområde för Göta älv och
Vänersborgsviken.

Björn Järbur

Barbro Sundström

Kommunchef

Sektorchef samhällsbyggnad

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

