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Kommunstyrelsen

Nytt vattenskyddsområde för Färgensjöarna
Ärendebeskrivning
Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda en kommunal vattentäkts vattentillgång och
kvalitet i ett flergenerationsperspektiv, för att på så sätt kunna försörja anslutna
kommuninvånare med fullgott dricksvatten. Vattenskyddsområden finns för alla kommunens
vattentäkter. Vattenskyddsområden och dess skyddsföreskrifter beslutas av
kommunfullmäktige.
Färgensjöarna utgör idag huvudvattentäkt för Alingsås tätort samt samhällena Västra
Bodarna, Hemsjö och Ingared. Färgensjöarnas vattenskyddsområde är i behov av revidering
avseende områdesgräns, med anledning av att tidigare beslut har överklagats och beslut
från Länsstyrelsen gällande att fastigheterna Hemsjö 4:14 och 4:18 helt, respektive delvis
inte ska ingå i vattenskyddsområdet.
Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016, § 277, med stöd av 7 kap 22 § och
30 § i Miljöbalken, om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för
Färgensjöarnas ytvattentäkt. De nya skyddsföreskrifterna ersatte föreskrifter fastställda av
länsstyrelsen 1993 och trädde i kraft den 13 februari 2017.
Kommunens beslut om nytt vattenskyddsområde överklagades på ett flertal punkter av flera
sakägare och i beslut från Länsstyrelsen den 11 december 2018 (dnr 505-5519-2017)
framkom följande:




Länsstyrelsen ändrar 3 och 4 §§ i skyddsföreskrifterna för Färgensjöarnas
vattenskyddsområde i Alingsås kommun.
Länsstyrelsen ger kommunen i uppdrag att se över vattenskyddsområdets
avgränsning för fastigheterna Hemsjö 4:14 och Hemsjö 4:18.
Länsstyrelsen avslår sakägarnas överklaganden i övrigt.

Kommunen har inte överklagat Länsstyrelsens beslut.
Länsstyrelsens beslut om ändringar gällande §§ 3 och 4 i skyddsföreskrifterna började gälla
från den den 11 december 2018.
Kretsloppsavdelningen har under mars 2019 sett över avgränsning i vattenskyddsområdets
södra del. Förslag på ny avgränsning har tagits fram och skriftligt samråd om reviderad
områdesgräns har utförts med sakägare i berört område. Ingen synpunkt har inkommit till
samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden.
Det är denna reviderade områdesgräns, det vill säga punkt 2 i länsstyrelsens beslut ovan,
som detta ärende avser.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till nytt skyddsområde för Färgensjöarnas ytvattentäkt godkänns.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 om skyddsområde upphävs.
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