
Vad gäller för mig som hanterar kemikalier

inom Ulricehamns kommuns egna vattenskyddsområden?

För att vi ska kunna behålla ett gott och sä-
kert vatten även i framtiden behöver vattnet 
skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för 
vårt grundvatten, men skyddet behöver förstär-
kas i de områden där många använder marken 
på fl era sätt. Därför fi nns skyddsområden för 
vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad 
man inte får göra inom vattenskyddsområdet, 
och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Skyddsföreskrifterna ska dels förebygga risken 
för olyckor, dels minska konsekvenserna om en 
olycka ändå händer. 

Inom Ulricehamns kommun fi nns 
11 stycken vattenskyddsområden
Tio är kommunens egna vattentäkter, samtliga 
dessa är grundvattentäkter. Ulricehamns kom-
mun berörs dessutom av vattenskyddsområdet 
för Öresjö ytvattentäkt som är Borås kommuns 
vattentäkt. 

Det fi nns separata informationsblad om vad 
som gäller inom Öresjö vattenskyddsområde.

Ulricehamns kommuns vattentäkter
2006-03-27 beslutade kommunfullmäktige för 
Ulricehamns kommun om nya skyddsföreskrif-
ter för Ulricehamns kommuns tio vattentäkter. 

Öresjö vattenskyddsområde 
Den 26 september 2007 fastställde Länsstyrel-
sen skyddsområdet och skyddsföreskrifter för 
Öresjö ytvattentäkt. Skyddsföreskrifterna för 
Öresjö ytvattentäkt trädde i kraft 1 januari 2009.

Tillstånd
Det krävs tillstånd om den sammanlagda hante-
rade och/eller lagrade volymen av alla kemiska 
produkter (ej drivmedel i fordon) är större än 
250 liter, vid ett och samma tillfälle.

För verksamhet som bedrivs på fl era fastigheter 
inom vattenskyddsområdet räknas den samman-
lagda volymen på fastigheterna. T.ex. ska den 
som bedriver verksamhet på två fastigheter och 
på varje fastighet förvarar 150 liter söka tillstånd 
eftersom summan blir 300 liter. Exempel på 
ämnen som tillståndskravet gäller för är petrole-
umprodukter, impregneringsmedel, lösningsme-
del och syror. Även eldningsolja för uppvärm-
ning av lokaler och hyresfastigheter omfattas av 
tillståndskravet. Eldningsolja för uppvärmning 
av villor är undantagen.

Det fi nns särskilda regler för kemiska produkter 
som förvaras i en cistern som är större än 1 m3. 
Mer information om cisterner fi nns i informa-
tionsbladet ” Vad gäller för mig som har cister-
ner inom Ulricehamns kommuns vattenskydds-
områden?” och på kommunens hemsida. 

Förvaring av kemikalier 
Inomhus ska kemikalier och farligt avfall för-
varas i utrymme där golvet är tätt och saknar 
golvbrunnar.

Utomhus ska kemikalier och farligt avfall
förvaras i tät invallning/dubbelmantling som 
rymmer hela den lagrade volymen. Invallningen 
ska ha nederbördsskydd.
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Skyltning
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet 
skadliga ämnen hanteras ska en skylt ange att 
det sker inom vattenskyddsområde.

Maskiner och arbetsfordon
Du bör inte ställa upp dina maskiner närmare 
än 50 meter från dricksvattenbrunnar eller vat-
tendrag. Om du gör en ny uppställningsplats 
måste den bestå av en tät yta, t.ex. asfalt, och 
vara invallad så att eventuella föroreningar inte 
kan nå marken runt omkring. Du bör också ha 
saneringsutrustning (t.ex. absorbtionsmedel) i 
fordonet ifall det inträffar ett läckage. Om du 
behöver tanka eller hantera någon kemikalie, 
måste du tänka på att skydda marken så att inte 
spill förorenar den.

Oljeavskiljare
Ibland kan det krävas en oljeavskiljare för 
verksamheter som hanterar oljeprodukter. En 
oljeavskiljare ska vara konstruerad och dimen-
sionerad för att kunna avskilja tillräckligt med 
olja. Oljeavskiljarens funktion ska kontrolleras 
regelbundet och eventuella brister åtgärdas om-
gående. Kontakta Miljö- och  samhällsbyggnads- 
kontoret för vidare information om vilka regler 
som gäller för just din oljeavskiljare.

Kalkning av vattendrag eller våtmark
Före kalkning av vattendrag eller våtmark ska en 
anmälan göras till Miljö- och byggnämnden i Ul-
ricehamns kommun. Annan kemisk behandling 
av vattendrag än kalkning är förbjuden.

Om en olycka inträffar
Om det inträffar ett läckage eller en olycka som 
kan innebära risk för att yt- eller grundvattnet 
förorenas ska du anmäla detta omedelbart på 
telefon 112 till Räddningstjänsten. Du ska även 
kontakta Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i 
Ulricehamns kommun.

Ansökan
Tillstånd söks av Miljö- och byggnämnden i Ul-
ricehamns kommun. Blanketter kan fås av Miljö- 
och samhällsbyggnadskontoret eller laddas hem 
från Ulricehamns kommuns hemsida: www.
ulricehamn.se . En avgift tas ut för handläggning 
av ärendet.

Mer information
Mer information hittar du på Ulricehamns kom-
muns hemsida: www.ulricehamn.se Här fi nns 
kartor över skyddsområdet och skyddsföreskrif-
terna i sin helhet. Du kan också nå oss via kom-
munens växel på tfn. 0321–59 50 00.


