
Ditt område blir  
vattenskyddsområde
Hej, 
du får det här brevet eftersom du äger en fastighet inom det nya 
vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långevattnet. 

Länsstyrelsen skickar beslutet och föreskrifterna till alla som äger 
en fastighet inom vattenskyddsområdet. Det är viktigt att du läser 
igenom bifogade föreskrifter så att du vet vilka regler som gäller i 
just det här vattenskyddsområdet. 

De flesta som bor inom ett vattenskyddsområde påverkas inte så 
mycket men en förändring i det här området som kan vara viktig 
för alla med fritidsbåt är att det om ett par år kommer att bli för-
bjudet med förbränningsmotorer på Rådasjön och Norra  
Långevattnet.

Översiktlig karta över det nya vattenskyddsområdet.



Du behöver läsa igenom bifogade föreskrifter så att du vet vilka 
regler som gäller i ditt vattenskyddsområde.
 
Några exempel på vad vattenskyddet för Rådasjön och Norra Lång-
evattnet innebär för dig som fastighetsägare:

Du kan behöva söka tillstånd hos din kommun för saker som riske-
rar att påverka vattentäkten, som till exempel stora schaktnings- 
arbeten eller lagring av stora mängder miljöfarliga ämnen. Kom-
munen kan ange villkor i tillståndet. I föreskrifterna står mer om 
när du behöver söka tillstånd.

Det kommer att bli förbjudet att använda förbränningsmotorer på 
Rådasjön och Norra Långevattnet. Om du har en motorbåt i sjön 
har du två år på dig att byta ut motorn till en elmotor. Befintliga 
verksamheter, som seglings- och roddklubbarna i Rådasjön har fått 
en längre tidsfrist för sina räddnings- och säkerhetsbåtar.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på uppfarten eller gräsmattan. 
Du får skölja av den med kallt vatten om du inte använder avfett-
ningsmedel, tvättmedel eller utrustning för högtryck. Biltvättar 
har reningsanläggningar som tar hand om smutsvattnet. 

Om du bor i...
...Mölndals kommun bor du inom primär skyddszon. 

...Partille kommun bor du inom sekundär skyddszon. 

...Härryda kommun kan du bo antingen i primär, 
sekundär eller tertiär skyddszon. Kolla upp vilken på 
kommunens hemsida. 

Så påverkas du som är fastighetsägare 



Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner – primär, sekundär och 
tertiär skyddszon. Zonernas storlek beror på hur lång tid det tar 
för en förorening att nå vattentäkten och vilka risker som finns i 
området. Reglerna skiljer sig mellan zonerna och i tertiär skydds-
zon finns inga vattenskyddsföreskrifter. 

Mölndals stad och Härryda kommun har detaljerade, interaktiva 
kartor på sina respektive hemsida. Där finns också mer informa-
tion om hur du berörs av vattenskyddsföreskrifterna. 

Vattenskyddsområden är till för att skydda sjöar och 
vattendrag som vi hämtar dricksvatten ur. Rådasjön 
och Norra Långevattnet försörjer Mölndals kommun 
med vatten, sjön är också reservvattentäkt för  
Göteborg. 

Vattenskyddsområdet är ett skydd för framtiden, det 
betyder inte att vattenkvaliteten idag är dålig. Varje 
vattenskyddsområde har egna regler, så kallade vatten-
skyddsföreskrifter. 

Varför behövs ett  
vattenskyddsområde? 

Vattenskyddsområdets tre zoner och hur 
du vet vilken du bor i 



Om det har skett en olycka
Ring omedelbart kommunen om det har skett en olycka där något 
riskerar att läcka ut och hamna i ett vattendrag. Det är viktigt 
att utsläppet kan stoppas innan det hamnar i vattentäkten. Om 
det är en större olycka, ring 112. 

Kontorstid:
Mölndals stad 031-315 10 00
Härryda kommun 031-724 61 00
Partille kommun 031-792 10 00

Utanför kontorstid:
Kretslopp och vattens kontrollcentral för  
dricksvattenproduktion i Göteborg: 031 -368 72 50

Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
Tel 010-224 40 00
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/vattenskyddsomraden

Mer information och kontakt
På Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida hittar du mer informa-
tion om vattenskyddsområden och föreskrifterna för alla vatten-
skyddsområden i länet. 

Mölndals stad och Härryda kommun har detaljerade, interaktiva 
kartor på sin respektive hemsida. Där finns också mer information 
om hur du berörs av vattenskyddsföreskrifterna:  
molndal.se/vattenskydd 
partille.se/vattenskyddsomraden

Kontakt Länsstyrelsen Västra Götaland
Roger Rudolfsson, handläggare enheten för vattenmiljö
roger.rudolfsson@lansstyrelsen.se 


