ULRICEHAMNS KOMMUNS VATTENSKYDDSOMRÅDEN

Vad gäller för mig som har cistern
inom Ulricehamns kommuns egna vattenskyddsområden?
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
flera sätt. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad
man inte får göra inom vattenskyddsområdet,
och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Tillstånd
Tillstånd krävs om den sammanlagda hanterade
och/eller lagrade volymen av alla kemiska produkter (ej drivmedel i fordon) är större än 250
liter vid ett och samma tillfälle. Mer information
finns i informationsbladet ” Vad gäller för mig
som hanterar kemikalier inom Ulricehamns
kommuns vattenskyddsområden?” och på kommunens hemsida.

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

Det finns särskilda regler för kemiska produkter
som förvaras i en cistern som är större än 1 m3.
Dessa regler beskrivs nedan.

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

Sekundärt skydd
Anordning som fångar upp vätska från en
läckande cistern, t ex invallning. Dubbelmantlad
cistern anses som cistern med sekundärt skydd.

Det finns separata informationsblad om vad
som gäller inom Öresjö vattenskydds- område.
Ulricehamns kommuns vattentäkter
2006-03-27 beslutade kommunfullmäktige för
Ulricehamns kommun om nya skyddsföreskrifter för Ulricehamns kommuns tio vattentäkter.
Öresjö vattenskyddsområde
Den 26 september 2007 fastställde Länsstyrelsen skyddsområdet och skyddsföreskrifter för
Öresjö ytvattentäkt. Skyddsföreskrifterna för
Öresjö ytvattentäkt trädde i kraft 1 januari 2009.

Cisterner installerade före 1 juni 1990
Cisterner och behållare över 250 liter utomhus
ovan mark samt i mark ska ha sekundärt skydd
med nederbördsskydd.
Sekundärt skydd krävs inte för cistern inomhus
som är under regelbunden uppsikt.
Rör utomhus och i mark ska ersättas med dubbelmantlade rör.
Rör i golv inomhus ska antingen friläggas
ovan golv eller ersättas med dubbelmantlade rör
före nästa besiktning.

Cisterner installerade efter 1 juni 1990
Cisterner, rörledningar och behållare över 250
liter inomhus, utomhus ovan mark samt i mark
ska ha sekundärt skydd med nederbördsskydd.
Rör i golv inomhus ska antingen friläggas ovan
golv eller ersättas med dubbelmantlade rör före
nästa besiktning.
Undantagna är cisterner inomhus i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under
regelbunden uppsikt.
Nya cisterner
Sekundärt skydd krävs för cistern inomhus,
utomhus samt i mark.
Undantagna är cisterner inomhus i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under
regelbunden uppsikt.
Besiktningsintervall
Cistern inom vattenskyddsområde, utan godkänt
sekundärt skydd, ska kontrolleras av ackrediterat
företag vart sjätte år om den uppfyller kraven på
korrosionsskydd
(K-cistern eller skyddad S-cistern). Om den inte
uppfyller kraven på korrosionsskydd (S-cistern)
ska den kontrolleras vart tredje år.
För cisterner med godkänt sekundärt skydd blir
besiktningsintervallet för K-cistern och skyddad
S-cistern vart tolfte år och för S- cisterner vart
sjätte år.

Ulricehamns kommun, 523 86 ULRICEHAMN
0321-59 50 00 ulricehamn.se/miljo

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
Ulricehamns kommun. Blanketter för tillstånd
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 kommuns hemsida: www.ulricehamn.se Här finns
kartor över skyddsområdet och skyddsföreskrifterna i sin helhet. Du kan också nå oss via kommunens växel på tfn. 0321 – 59 50 00.

