Att verka i ett
vattenskyddsområde.
- det här behöver du veta.

Varför har vi vattenskyddsområden?
Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång.
Vi människor kan avstå det mesta men vi
klarar oss inte utan vatten.
Vattenskyddsområden finns för att
skydda vattentillgångar som är viktiga för
dricksvattnet. På det viset säkras tillgången
till dricksvatten i framtiden.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser
(skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och
inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas.
Det kan krävas tillstånd för vissa saker medan
annat är förbjudet.
Markanvändning inom vattenskyddsområden
För dig som arbetar eller bedriver verksamhet
inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda
bestämmelser. Reglerna är delvis olika för olika
vattenskyddsområden. Miljökontoret i din kommun
vet vad som gäller inom ditt vattenskyddsområde.
Skyddszoner
Ett vattenskyddsområde avgränsas och
delas in i olika zoner beroende på
vattnets rinntid till uttagspunkten.
Idag används följande zonbeteckningar;
• Vattentäktszon
• Primär skyddszon
• Sekundär skyddszon
• Tertiär skyddszon
Skyddszoner finns i regel i anslutning till ytvattentäkter och grundvattentäkter. Här kan det finnas
begränsningar när det gäller att gödsla, plöja, hålla
betesdjur och förvara/använda kemikalier
och petroleumprodukter. Syftet är att förhindra att
ämnen som kan försämra vattenkvaliteten når
vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna
för smittspridning från djur och gödsel och att
minimera utsläpp av kemikalier och
petroleumprodukter.

Checklista för att skydda dricksvattnet.
Vissa saker måste du ha tillstånd till från din kommunala miljönämnd andra saker får du inte göra alls.
Hör alltid med ditt miljökontor vad som gäller för ditt
vattenskyddsområde.
Upplag av timmer, bark och flis inom ett
vattenskyddsområde kan vara förbjudet eller tillstånds
pliktigt. Hör med ditt miljökontor vad som gäller!
Vad händer: Lakvatten från upplag av timmer, bark
och flis innehåller kemiska ämnen som kan försämra
dricksvatten kvaliteten. Vattnet kan bli odrickbart.
Grustäkter inom ett vattenskyddsområde kan
vara förbjudet eller tillståndspliktigt. Hör med ditt
miljökontor vad som gäller!
Vad händer: Avståndet till grundvattenytan minskar.
Det finns risk för föroreningar eller störd dricksvattenproduktion.
Gödsling inom ett vattenskyddsområde kan
vara förbjudet eller tillståndspliktigt. Hör med ditt
miljökontor vad som gäller!
Vad händer? Risk för förhöjda kvävehalter i grund- och
ytvattnet. Det finns också risk för smittspridning.
Bekämpningsmedel får inte användas inom ett
vattenskyddsområde utan ett tillstånd från din
kommunala miljönämnd.
Vad händer? För höga halter av bekämpningsmedel
i vattnet gör vattnet otjänligt/odrickbart.
Schaktning av jordmassor och dikningar inom
ett vattenskyddsområde kan vara förbjudet eller
tillståndspliktigt. Hör med ditt miljökontor vad
som gäller!
Vad händer? Grundvattentillförsel kan minska,
vattnet kan grumlas eller förorenas av maskiner
som används vid schaktning.
Markvärmeanläggningar inom ett vattenskyddsområde kräver i allmänhet alltid tillstånd innan de får
anläggas, hör med ditt miljökontor för vad som gäller!
Vad händer? Det finns risk för föroreningar och
ändring av vattenflödet i samband med anläggandet.
Spill, läckage eller annan händelse som kan
orsaka skada på grundvattnet/ytvattnet ska snarast
anmälas till räddningstjänsten och ditt miljökontor.
Det finns givetvis ytterligare saker du måste ta
hänsyn till inom ett vattenskyddsområde!

Har du frågor eller är osäker på vad
som gäller där du verkar – ring gärna!
På baksidan finns aktuella telefonnummer.

Vid olycka inom ett
vattenskyddsområde
Ring alltid 112 - som
i sin tur kan larma
räddningstjänsten
och vattenverket.

Upplysningar
Kungsbacka kommun, www.kungsbacka.se
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 0300-83 40 00
Tekniska kontoret tel 0300-83 41 05
Varbergs kommun, www.varberg.se
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 0340-882 66
Vivab tel 0757-27 40 00
Falkenbergs kommun, www.falkenberg.se
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 0346-88 63 40
Vivab tel 0757-27 40 00
Halmstad kommun, www.halmstad.se
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 035-13 70 00
Tekniska kontoret tel 035-13 77 00 vxl
Hylte kommun, www.hylte.se
Samhällsbyggnadskontoret, Miljöenheten
tel 0345-180 00 vxl
Affärs & Resultatenheten 0345-180 00 vxl
Laholms kommun, www.laholm.se
Miljökontoret tel 0430-151 28
Teknik- & servicekontoret tel 0430-15 000 vxl
Detta material har sammanställts inom ramen
för projektet Tillsynssamverkan Halland - Miljö,
Hallands kommuner i samarbete med
Region Halland.
Tel 035-17 98 00
E-post: kansli@regionhalland.se

