ULRICEHAMNS KOMMUNS VATTENSKYDDSOMRÅDEN

Vad gäller om jag gräver och schaktar
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.
Skyddsföreskrifterna ska dels förebygga
risken för olyckor, dels minska
konsekvenserna om en olycka ändå händer.
Inom Ulricehamns kommun finns
12 stycken vattenskyddsområden
Elva är kommunens egna vattentäkter,
samtliga dessa är grundvattentäkter.
Ulricehamns kommun berörs dessutom av
vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt
som är Borås kommuns vattentäkt. Det finns
separata informationsblad om vad som gäller
inom Öresjö vattenskyddsområde.
Ulricehamns kommuns vattentäkter
2006-03-27 samt 2012-10-29 beslutade
kommunfullmäktige för Ulricehamns
kommun om nya skyddsföreskrifter för
Ulricehamns kommuns elva vattentäkter.
Syfte
Syftet med regler om schaktning är att
skydda vattnets kvalitet. Schaktning kan
ändra grundvattennivån och ett minskat
jordtäcke kan öka risken för att
föroreningar når grundvattnet. Det finns
också risk för utsläpp av drivmedel från
schaktmaskiner.

Humushalten och halterna av olika metaller
kan öka, vilket kan kräva ytterligare kostsam
vatten-rening.
Tillstånd & schaktning
Schaktning och markarbeten som har en
sammanhängande yta på mer än 200 m2
kräver
tillstånd
från
Miljöoch
byggnämnden i Ulricehamns kommun.
Vidare så får inte heller grävning och
muddring i grund- eller ytvatten ske utan
tillstånd från Miljö- och byggnämnden.
Om du upptäcker föroreningar när du gräver
ska du genast stoppa arbetet och kontakta
miljöenheten. I första hand är det den som
förorenar marken som är ansvarig för en
eventuell sanering. Men om du genom
grävningsarbetet bidrar till att sprida
föroreningarna vidare i marken och förvärra
situationen kan däremot du bli ansvarig.
Återfyllning med massor med okänd
miljöstatus eller massor som är förorenade är
förbjudet.
Pålning, spontning, underjordsarbeten eller
borrning i vattenskyddsområden för
Ulricehamns tätorter kräver även tillstånd.
Kemikalier
Du måste även ha tillstånd för att hantera
mer än 250 liter drivmedel eller andra
kemikalier.
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 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.

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

Om du behöver tanka eller hantera någon
kemisk produkt måste du tänka på att skydda
marken så att inte spill förorenar den.

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.

Ansökan
Tänk på att söka tillståndet i god tid så att
du hinner få det innan du börjar
schaktningsarbetet.

