
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Vad gäller om jag har en husbehovstäkt 

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 
vat- tentäkter. 

 
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 kom- mun berörs dessutom av 
vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt 
som är Borås kommuns vattentäkt. 

 
Det finns separata informationsblad om vad 
som gäller inom Öresjö vattenskydds- 
område. 

 
Ulricehamns kommuns vattentäkter 
2006-03-27 samt 2012-10-29 beslutade 
kommunfullmäktige för Ulricehamns 
kommun om nya skyddsföreskrif- ter för 
Ulricehamns kommuns tio vattentäkter. 

 
Särskilda regler gäller om du har en 
husbehov- stäkt. En husbehovstäkt är en täkt 
av jord, sten, grus, sand och morän m.m. där 
du som markä- gare använder materialet 

för eget behov till att sköta din jord- och skogs- 
bruksfastighet. 

 
Syfte 
Syftet med regler om husbehovstäkt är att 
skydda vattnets kvalitet. Beroende på vad 
mate- rialet i täkten innehåller kan det lakas 
ut ämnen till grundvattnet som kan försämra 
dricksvatten- kvaliteten. När man öppnar en 
täkt i landskapet kan även naturmiljön ändras 
väsentligt och för- ändra förutsättningarna för 
djur- och växtlivet. 

 
Tillstånd 
Tillstånd krävs för en husbehovstäkt. 

 
Miljökonsekvenser 

När du gräver i täkten kan detta orsaka 
ändring av grundvattenytan. 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 yt- terligare kostsam 
vattenrening. 

 
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 inom vattenskyddsområdet, måste 
du tänka på att skydda marken så att inte spill 
förorenar den. 
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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 
Tänk på att söka tillståndet i god tid så att du 
hinner få det innan du börjar arbetet i täkten. 
Tillstånd söks av Miljö- och byggnämnden i 
Ulricehamns kommun. Blanketter kan fås 
från 

 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret eller 
lad- das hem från Ulricehamns kommuns 
hemsida: www.ulricehamn.se. En avgift tas 
ut för hand- läggning av ärendet. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


