
Öresjö vattenskyddsområde
tertiär zon

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

Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor, 
dels minska konsekvenserna om en olycka ändå 
händer. Länsstyrelsen har fastställt skyddsområdet 
och skyddsföreskrifter för Öresjö ytvattentäkt. Före-
skrifterna trädde i kraft 1 januari 2009.

Kemikalier
Det krävs inte tillstånd för hantering av kemikalier 
inom tertiär zon. Men de ska lagras och hanteras 
på ett sådant sätt att de inte innebär risk för miljön. 
Kemikalier och farligt avfall ska i första hand förvaras 
inomhus. 

Inomhus ska förvaring av kemikalier och farligt 
avfall ske i utrymme som är tätt och beständigt mot 
det aktuella ämnet. Invallningen eller det sekun-
dära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad 
vätskevolym, dock minst den största behållarens 
volym. Be� ntliga golvbrunnar ska sättas igen. Om 
förvaring måste ske utomhus ska kemikalier och 
farligt avfall förvaras under nederbördsskydd och 
i sekundärt skydd t.ex invallning som är tätt och 
beständigt mot det aktuella ämnet. Invallningen eller 
det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av 
lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens 
volym. Påkörningsskydd ska � nnas om det � nns risk 
för påkörning.

Mer information � nns i informationsbladet 
”Kemikalier”.

Fordonstvätt
Tvätta ditt fordon i en ”gör det själv hall” eller i en 
automatisk biltvätt. Biltvättsanläggningen ska ha slam 
och oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för 
att säkert klara utsläppskraven. Tvätta aldrig fordonet 
på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad 
mark. Vattnet som rinner ner i dagvattenbrunnarna på 
gatan eller tomten renas inte på något sätt innan det 

kommer ut i ett vattendrag. Det innebär att de metaller, 
däckpartiklar, oljor, bränslerester, vägmaterial och 
andra miljöfarliga ämnen som fanns på fordonet kan 
hamna i dricksvattnet. Även om man tvättar fordonet 
på en gräs -eller grusplan kan föroreningarna hamna i 
grundvattnet och med detta spridas till Öresjö.

Cisterner
Särskilda regler gäller för cisterner, exempelvis 
invallning eller dubbelmantling. Mer information om 
cisterner � nns i informationsbladet ”Cisterner”.

Avlopp
Nya avlopp måste uppfylla kraven enligt ”normal 
skyddsnivå”, vilket innebär att inte alla avloppslös-
ningar är tillåtna. Ta kontakt med Miljö och samhälls-
byggnad så får du veta mer.

Upplag
Det � nns särskilda regler för upplag av skogsmaterial, 
avfall och förorenade massor. Mer information � nns i 
informationsbladet ”Upplag”.

Värmepumpar och andra energi-anlägg-
ningar

Det krävs tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden 
för att lagra och/eller utvinna värmeenergi från yt-
vatten. För bergvärmepumpar och ytjordvärmepum-
par krävs anmälan. 

Bekämpningsmedel, kalkning och göds-
ling
Om du yrkesmässigt ska hantera kemiska bekämp-
ningsmedel måste du söka tillstånd av Miljö- och 
konsumentnämnden. Särskilda regler gäller även för 
jord- eller vattenslagning av plantor och kalkning. 
Mer information � nns i informationsbladet ”Jord- 
och skogsbruk”.

Ansökan
Tänk på att söka tillståndet i god tid. Blanketter hittar 
du på Miljöförvaltningens webbplats. Du får betala en 
handläggningsavgift.



Inom Två vattenskyddsområden.
Vissa områden kan omfattas av två vattenskyddsområ-
den, det vill säga, både Öresjö som är en ytvattentäkt 
samt någon av kommunens grundvatten täkter. de 
olika skyddföreskrifterna gäller då parallellt med var-
andra. De områden som delvis ligger inom två skydds-
områden är Hökerum, Nitta och Älmestad.

Mer information
Mer information hittar du på kommunens 
hemsida. Här ! nns kartor över skyddsområdet 
och skyddsföreskrifterna i sin helhet. Du kan också 
kontakta oss på telefon.

Om en olycka inträ" ar!
Om det inträ" ar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för att 
yt- eller grundvattnet förorenas ska du omedelbart anmäla det till Rädd-
ningstjänsten på tel. 112. Kontakta även Miljö och samhällsbyggnad.


