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Vatten är helt avgörande för all utveck
ling och tillväxt. På Gotland är det
särskilt viktigt att vi skyddar vatten
täkterna eftersom vi lever på en ö mitt i
havet, är helt beroende av vår egen vat
tenförsörjning och där grundvattnet är
känsligt för påverkan. I dagsläget finns
det ett 20-tal vattenskyddsområden på
Gotland, men fler täkter behöver skydd
för att garantera att Gotland, även i
framtiden, ska ha tillgång till rent vatten
av god kvalitet.
Ett vattenskyddsområde innebär ett
skydd mot föroreningar. Målet med
skyddsområdena är att säkerställa god
dricksvattenkvalitet på lång sikt och att
vattnet ska vara fritt från ämnen som

kan påverka vår hälsa negativt. Många
markägare är dock väl medvetna om hur
viktiga vattentäkterna är och hänsyn tas
till dem redan idag.
Enligt EU:s lagar måste alla vattentäkter
som försörjer mer än 50 personer eller
levererar mer än 10 kubikmeter vatten
per dygn skyddas. När ett vattenskydds
område bildas införs föreskrifter med
särskilda restriktioner. Det kan innebära
att markägaren inte får anlägga ett helt
nytt avlopp, inte skaffa bergvärme, att
tillstånd krävs för att borra en ny vatten
täkt eller att man som lantbrukare måste
begränsa eller styra användningen av
bekämpningsmedel.

Dialog innan beslut
Rent vatten är själva grunden till det
mesta, det är de flesta överens om. Men
ibland uppstår motstridiga intressen
mellan vattenskydd och markanvänd
ning. Det är viktigt att tidigt inleda en
dialog mellan myndighet och markäga
re, för att sedan kunna fatta hållbara
och förankrade beslut.
På Gotland förekommer ofta flera
markanvändningsintressen. Det kan till
exempel handla om behov av dricks
vatten, annan livsmedelsproduktion
och kalkbrytning. Näringarna har ett
ansvar att inte påverka vattenkvaliteten
negativt, men är också beroende av att
verksamheten kan fortsätta bedrivas.
Berörda markägare, LRF och andra in
tresseorganisationer kommer att bjudas
in till möten för att diskutera vatten
skyddsområden – varför de behövs, hur
arbetet fortlöper och vad föreskrifterna
konkret innebär för markägare och
verksamhetsutövare. Markägare har
kunskap och viktiga uppgifter om om
rådet som är värdefulla när föreskrift
erna kring en vattentäkt arbetas fram.

Så bildas ett vattenskyddsområde
För att processen ska bli så bra som
möjligt kommer minst två dialogmöten
på kvällstid ordnas i varje område innan
ärendet går till traditionellt samråd.
Hela processen kan beskrivas enligt
figur på nästa sida.
Det första mötet ska vara fokuserat på
inhämtande av uppgifter och ge möjlig
heter för berörda markägare att tillföra
uppgifter om området. Syftet med mötet
är att bidra till ett bra underlag till den
tekniskt sakkunnige, som ska arbeta
fram ett konkret förslag.
Det andra mötet ska utgå från det för
slag till vattenskyddsområde som den
tekniskt sakkunnige har tagit fram
och inhämta reaktioner på det. På det
andra mötet ska också förslag till före
skrifter och konsekvenser gås igenom
och diskuteras.
Under samrådet skickas handlingarna
till berörda, och eventuellt kan ytter
ligare möten bli aktuella innan beslut
slutligen fattas av fullmäktige.

Tekniska nämnden beslutar att ett
vattenskyddsområde ska bildas.

Kontakt med intresseorganisationer
för förankring och förberedelser.

Markägare bjuds in till ett första
dialogmöte om vattenskyddsområden.

Markägare bjuds in till ett andra
möte för att ta del av förslag om
skyddsområde och föreskrifter.

Samrådsprocess kring vattenskyddsområde.
Handlingar skickas till markägaren som har möjlighet
att lämna sina synpunkter på förslaget.

Fullmäktige fattar beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter.
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