
Bättre skydd för dricksvattnet  
i Stockholmsregionen

ÖStra Mälaren nytt vattenSkyddSoMråde





Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde
– och ditt dricksvatten säkras för framtiden
När du vrider om kranen får du ett av världens bästa vatten i glaset.  
Vi har bland det renaste och godaste kranvatten som finns att få. 
Så vill vi att det ska förbli. 

Vi producerar dricksvattnet av Mälarens 
vatten. I vattenverk, som är placerade längs 
Östra Mälarens stränder, renas och kon-
trolleras vattnet i flera steg innan det pum-
pas ut i ledningssystemet och hem till din 
kran.  

Mälarens vatten är av hög kvalitet, men 
det finns saker som kan påverka det 
 neg ativt. Till exempel utsläpp från indu-
strier, jordbruk, avloppsanläggningar, väg- 
 och byggprojekt och båttrafik. För att 
säkra vattenkvaliteten för framtiden har 
Östra Mälaren nu fått ett utökat skydd. 

Var rädd om vattnet
I november 2008 beslutade Läns styrel sen i 
Stockholms län att förklara Östra Mälaren 
som vattenskyddsområde. Det innebär 
bland annat att alla som bor och verkar i 
området måste vara extra rädda om vattnet. 

När ett område får status som vatten-
skyddsområde utfärdar Länsstyrelsen före
 skrifter som anger hur vattnet ska skyddas 
mot föroreningar av olika slag. Om vi alla 
hjälps åt och följer föreskrifterna kommer 
vi att kunna pro ducera ett utmärkt dricks-
vatten från  Mälaren även i framtiden. Och 
du kan fort sätta att njuta av ett av värl-
dens bästa kranvatten.

VISSTE DU ATT: 

Det var Norrvatten, Stockholm Vatten och Ekerö kommun som i början av 2000-talet ansökte om att få området klassat som vatten-skyddsområde. 



Östra Mälarens vattenskyddsområde är in-
delat i en primär och en sekundär skydds-
zon. Generellt gäller hårdare före skrifter i 
den primära skyddszonen.

Inom området finns Norrvattens vatten-
verk – Görvälnverket – samt tre andra 
vatten verk – Norsborg, Lovö och Skytte-

holm. Tillsammans försörjer dessa verk 
unge fär 1,7 miljoner personer med dricks-
vatten.

Området märks ut med skyltar på strate-
giska platser längs vissa vägar och  far leder 
som visar att det är ett vattenskydds-
område.

Östra Mälarens vattenskyddsområde



Norsborgs
vattenverk

StockholmStockholm
Lovö
vattenverk

Skytteholms
vattenverk

Görvälnverket

Färingsö

Ekerön

Det markerade området visar vattenskyddsområdet.
På www.norrvatten.se och www.ab.lst.se finns en 

detaljerad karta att ladda ned. Du kan också beställa 
en tryckt version av föreskrifterna från Länsstyrelsen, 
antingen via deras webbplats eller genom att ringa 
08-785 40 00. 

Primär skyddszon = vattenområde i Östra Mäla-
ren samt strandzon på 50 meter från strandlinjen vid 
medelvattenstånd.

Sekundär skyddszon = landområde inom vilket 
det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren eller 
där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) 
avrinner mot Östra Mälaren.



Använd alltid miljövän-
liga produkter när du 
sköter om din båt för att 
inte förorena vattnet.



Inom vattenskyddsområdet är det förbju-
det eller krävs det tillstånd för att bedriva 
vissa typer av verksamheter. Länsstyrelsens 
föreskrifter reglerar i första hand verksam-
heter som innebär en påtaglig risk för nega-
tiv påverkan på vattenkvaliteten. Det kan 
exempelvis gälla industrier, jordbruk, av-
loppsanläggningar och nya väg- och bygg-
projekt. 

Det är främst nya verksamheter och an-
läggningar som berörs. Befintliga verk-
samheter får förekomma i den  omfattning 
de hade då föreskrifterna trädde i kraft, 
under förutsättning att verksamheten inte 
bryter mot gällande miljö lagstiftning.

Även om det i första hand är verksam-
heter som berörs av föreskrifterna så finns 

det några regler som du som privatperson 
måste känna till och följa. Det gäller bland 
annat att du inte får hantera följande pro-
dukter inom skydds området, om det kan 
innebära risk för att vattnet förorenas:
•  brandfarliga vätskor – till exempel pet-

roleumprodukter
•  hälso och miljöfarliga ämnen – till exem-

pel färger, kemikalier och tjärprodukter
•  kemiska bekämpningsmedel samt ren-

göringsmedel – till exempel avfettnings-
medel och bil och båtschampo

Länsstyrelsen och berörda kommuner 
kommer att bevaka att föreskrifterna 
följs.

Föreskrifter för att skydda vattnet

Tvätta din bil i en biltvätt istället för på din tomt eller 
gata. Då tas det smutsiga vattnet om hand på rätt sätt.

Tänk på att förvara och hantera lösningsmedel och 
oljor på ett säkert sätt. Överblivna produkter lämnar 
du till miljöstationen.

Vad gäller för dig?  
Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du 
i Länsstyrelsens föreskrifter. De finns att läsa och ladda ner på www.norrvatten.se och 
www.ab.lst.se. Du kan också beställa en tryckt version av föreskrifterna från Länsstyrel-
sen, antingen via deras webbplats eller genom att ringa 08-785 40 00.



Besöksadress: Skogsbacken 6
Postadress: Box 2093, 169 02 Solna

Telefon: 08-627 37 00 • Telefax: 08-627 53 30
www.norrvatten.se • info@norrvatten.se

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten av 
hög kvalitet till mer än 500 000 människor i 13 medlemskommuner 

norr om Stockholm. Vårt ackrediterade laboratorium analyserar vattenprover 
från vårt eget vattenverk samt från kommuner och privatpersoner.  
Vi erbjuder också tjänsterna läcksökning och vattenmätarservice. 

Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. 
Mer information finns på www.norrvatten.se.
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