Till dig som
bor i ett vattenskyddsområde
ALLA VATTENSKYDDSOMRÅDEN HAR SPECIFIKA FÖRESKRIFTER SOM GÄLLER I RESPEKTIVE OMRÅDE

VATTENSKYDDSOMRÅDE

Vatten är den naturresurs vi inte klarar oss
utan. Det vatten som finns på jorden idag är
samma som dinosaurierna drack. Det tillkommer inget nytt och detta vatten ska våra
barnbarn och deras efterkommande generationer också dricka. Så visst är vår viktigaste naturresurs väl värd att värna om!
Vad är ett vattenskyddsområde?
Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt
avgränsat område som motsvarar det område
en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. Det
finns regler för vad man får och inte får göra
inom området. Vissa aktiviteter är förbjudna
och vissa kräver anmälan eller tillstånd. Dessa
söks hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i
kommunen.
Syftet med ett vattenskyddsområde är
att skydda en allmän dricksvattentäkt så att
tillgången och kvaliteten på vattnet säkras, nu
och i framtiden. Målsättningen med vattenskyddsområden är bland annat att:
minska riskerna för att vattnet förorenas
av människor
minska konsekvenserna för vattenkvaliteten
om olyckor sker
motverka en långsiktig försämring av
drickvattenkvaliteten.
Vattenskyddsområdets gränser och olika skyddszoner bestäms av det specifika behovet av skydd
för varje vattentäkt. Det ska finnas tid att åtgärda
en förorening innan den når vattentäkten. Kraven
på boende och verksamheter i området kan
variera beroende på vilken zon de är lokaliserade i (se figur 1). Restriktionerna som anges på
kommande sidor gäller i primär och sekundär
zon, för tertiär zon gäller inga restriktioner utöver
ordinarie lagstiftning.

Olycka, läckage, spill eller liknande
händelse som kan förorena grundeller ytvatten ska snarast anmälas till
räddningstjänst (112) och lokal miljöoch hälsoskyddsförvaltning.
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Figur 1: Exempel på skyddszoner i ytvattendrag (Naturvårdsverket, 2011)
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”Var rädd om vårt
vatten, vi behöver det”
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I ett vattenskyddsområde1 är det förbjudet att
Sprida vägsalt utan att det är halt

Starta täktverksamhet av grus eller torv
Plantera skog med plantor behandlade med
kemiska bekämpningsmedel
Anlägga nya cisterner i marken för
kemiska ämnen

Lägga upp snö som kommer från ett
område utanför vattenskyddsområdet
Lagra ensilage (om pressvatten kan läcka
ut) kan vara förbjudet i delar av skyddsområden men kräver alltid tillstånd
Förvara avfall

Ställa upp maskiner och fordon om det
riskerar att läcka olja till marken
Tvätta bilar eller maskiner med varmvatten och kemikalier när vattnet infiltreras
ner i marken.

Anlägga avlopp kan vara förbjudet i delar
av vattenskyddsområden men kräver alltid
tillstånd

1

Alla vattenskyddsområden har specifika föreskrifter som gäller i respektive område, se www.vivab.info/vattenskydd

VATTENSKYDDSOMRÅDE

I ett vattenskyddsområde 2 behöver du tillstånd för att
Sprida och lagra gödsel (kan i vissa fall vara
förbjudet i primär zon)
Använda bekämpningsmedel (kan i vissa
fall vara förbjudet i primär zon)
Ha cisterner för mer än 250 l vätska med
skadliga ämnen i
Schakta på mer än två meters djup och mer
än 20 m3
Anlägga värmepump
Anlägga infiltration eller dagvattenledning
Ha upplag av större mängd än en avverkningssäsong av timmer, flis, spån eller bark
utan täckning
2
Alla vattenskyddsområden har specifika föreskrifter som gäller
i respektive område, se www.vivab.info/vattenskydd

Olycka, läckage, spill eller liknande händelse som kan förorena grund-eller ytvatten
ska snarast anmälas till räddningstjänst
(112) och lokal miljö- och hälsoskyddsförvaltning.
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”Världen är för vacker
och vattnet är för viktigt
för att inte skyddas”

Varbergs kommun
www.varberg.se
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
tel. 0340-88 000
Falkenbergs kommun
www.falkenberg.se
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
tel. 0346-88 6000
Frågor
VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB,
www.vivab.info, tel. 0757-27 40 00

Mer info

Alla föreskrifter för
respektive vattenskyddsområde finns här:
www.vivab.info/vattenskydd
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