Pressmeddelande
Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt
mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
kommunförbunden och kommunerna i länet, och syftar
till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt
miljöbalken i länet.

Skyddet mot hotade kommunala vattentäkter ökar
I arton av länets kommuner ser det nu ut som om arbetet med att skydda de
kommunala vattentäkterna blir klart inom två år. De förbättrande skydden berör 56
vattentäkter. –Ibland har hoten minskats eller tagits bort, ibland har det förebyggande
skyddsarbetet ökat, säger Cecilia Lunder, projektledare för Miljösamverkan Västra
Götaland.
Enligt en inventering av länets kommunala vattentäkter som slutfördes under 2005 gjorde
Länsstyrelsen bedömningen att ca 170 vattentäkter saknade skydd eller hade ett
otillräckligt skydd genom gällande beslut. Enligt kommunernas svar till Miljösamverkan
inom ett nyligen avslutat projekt om skydd av vattentäkter kommer 56 områden att
revideras eller få nya beslut inom två år. I ytterligare tolv kommuner har arbetet initierats
med ytterligare 57 vattentäkter, men där har man inte hunnit lika långt.
Det innebär att de nationella och regionala miljömålen Grundvatten av god kvalitet och
Levande sjöar och vattendrag – vad avser skydd av dricksvattentäkter - blir uppfyllda
och att kraven i EUs vattendirektiv kommer att klaras.
Inom ramen för Miljösamverkans delprojekt utövade sju kommuner tillsyn inom
sammanlagt 14 vattenskyddsområden: Göteborg, Härryda, Mariestad, Mark, Mellerud,
Orust och Stenungsund. Att inte fler deltagit kan bero på att fastställda områden saknas
eller att de föreskrifter som finns är svåra att tillämpa och delvis föråldrade. Detta kommer
att ändras i takt med att nya vattenskyddsområden bildas och gamla revideras.
Tillsynsprojektet initierade också att Länsstyrelsen besökt tre kommuner för att diskutera
hur vattenskyddet behandlas inom kommunen och hur arbetet kan förbättras. Besöken
kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats.
Resultaten inom Miljösamverkans projekt finns i en slutrapport. Mer information finns på
www.miljosamverkan.se, Vattenskyddsområden, Utvärdering.
Information om vattenskyddsområden, vattendirektivet och miljömålen finns på
www.o.lst.se. (Välj verksamhetsområde Vattenvård, därefter Vattenskyddsområde samt
Vattendirektivet, eller verksamhetsområde Miljömålen.)
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