Öresjö vattenskyddsområde
upplag
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.
Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor,
dels minska konsekvenserna om en olycka ändå
händer. Länsstyrelsen har fastställt skyddsområdet
och skyddsföreskrifter för Öresjö ytvattentäkt. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2009.
Det finns särskilda regler som gäller om du ska lägga
upp massor, avfall eller skogsmaterial inom området.
Med upplag menas lagringsplats av material, massor,
avfall eller liknande. Avfall är sådant som man avser
eller är skyldig att göra sig av med.

Syfte
Syftet med regler om upplag är att skydda vattnets
kvalitet. Beroende på vad upplaget innehåller kan det
lakas ut ämnen som kan försämra dricksvattenkvaliteten.

Upplag av avfall och förorenade massor
Upplag av avfall och förorenade massor som kan utgöra risk för yt- eller grundvattnet kräver tillstånd inom
alla skyddszoner. Exempel på sådant kan vara avfall
eller förorenade massor som innehåller tungmetaller,
olja eller andra ämnen som är skadliga för yt- eller
grundvattnet. Det krävs tillstånd även om omlastning
sker på platsen, dvs. om det inte är samma avfall eller
förorenade massor som ligger på platsen hela tiden
Du måste veta vad massorna innehåller och kan
därför behöva ta prov på jorden. Analysresultatet ska
sedan skickas med tillståndsansökan. Upplaget måste
ligga så att risken för att eventuella föroreningar når
grundvattnet är så liten som möjligt. Täck över med en
presenning och lägg inte massorna på genomsläppliga
jordar som t.ex. sand och grus. Skyddsavstånd ska
hållas till dricksvattenbrunnar, diken och vattendrag.

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma inom den primära och sekundära skyddszonen.

Upplag av skogsmaterial
Permanenta upplag

Inom den primära och sekundära skyddszonen får du
inte ha permanenta upplag av skogsmaterial (bark,
flis, spån, timmer) utan tak. Med permanenta upplag
menas upplag som ligger längre än en avverkningssäsong.
I den tertiära zonen finns inget förbud för permanenta
upplag, men tänk på att underlaget inte får vara
vattenmättat eller översvämmat, och att du inte bör
bevattna upplaget. När upplaget försvinner måste
bark och andra rester städas bort.
Tillfälliga upplag

Inom den primära zonen behöver du tillstånd från
Miljö- och byggnämnden om du har tillfälliga upplag som ska ligga utan tak i mer än 3 månader. I den
sekundära och tertiära skyddszonen behöver du inget
tillstånd för dessa upplag, men de bör ligga under tak.
För tillfälliga upplag som ska ligga mindre än 3
månader behövs inte tillstånd i någon zon.

Maskiner och arbetsfordon
Du bör inte ställa upp dina maskiner närmare än 50
meter från dricksvattenbrunnar eller vattendrag. Om
du gör en ny uppställningsplats måste den bestå av
en hårdgjord yta, t.ex. asfalt, och vara utformad 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.

Ansökan
Tänk på att söka tillståndet i god tid så att du hinner
få det innan du ska lägga upp ditt upplag. Blanketter
hittar du på Kommunens hemsida. Du får betala en
handläggningsavgift.

Mer information
Mer information hittar du på Kommunens
hemsida. Där finns kartor över skyddsområdet
och skyddsföreskrifterna i sin helhet. Du kan också
kontakta oss på telefon.

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

