ULRICEHAMNS KOMMUNS VATTENSKYDDSOMRÅDEN

Vad gäller 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
förstär-kas 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.

Kemikalier
Om du hanterar sammanlagt mer än 250 liter
av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen
som petroleumprodukter,
impregneringsmedel, lösningsmedel eller
andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska
produkter måste du söka tillstånd hos Miljöoch byggnämnden.

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

Mer information "nns i informationsbladet
” Vad gäller för mig som hanterar kemikalier
inom Ulricehamns kommuns vattenskyddsom-råden?” och på kommunens hemsida.

Inom Ulricehamns kommun !nns
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 elva vattentäkter.
Öresjö vattenskyddsområde
Den 26 september 2007 fastställde
Länsstyrel-sen skyddsområdet och
skyddsföreskrifter för Öresjö ytvattentäkt.
Skyddsföreskrifterna för Öresjö ytvattentäkt
trädde i kraft 1 januari 2009.

Drivmedel i fordon är undantagna.

Skyltning
På platser där kemikalier hanteras
kontinuerligt t.ex. tankning ska en skylt ange
att det sker inom ett vattenskyddsområde.
Förvaring av kemikalier
Inomhus ska kemikalier förvaras i utrymme
där golvet är tätt, har invallning och som
saknar golvbrunnar.
Utomhus ska kemikalier förvaras i tät invallning/dubbelmantling som rymmer hela den
lagrade volymen. Invallningen ska ha nederbördsskydd.
Fordonstvätt
Du får inte tvätta fordon utomhus med avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter.

Spola av fordon
med enbart vatten
går bra om det görs
på gräs- eller
grusplan för att
undvika avrinning till
dagvattenbrunnar.
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, olja, bränslerester, vägmaterial
och andra miljöfarliga ämnen som fanns på
bilen kan hamna miljön och påverka
dricksvattnet.
Cisterner
Särskilda regler gäller för cisterner,
exempelvis invallning eller dubbelmantling.
Normalt halv-eras besiktningsintervallet inom
ett vattenskyddsområde. Mer information "nns
i informationsbladet ” Vad gäller för mig som
har cistern inom Ulricehamns kommuns
vattenskyddsområden?” och på kommunens
hemsida.
Avlopp
Nya avlopp som läggs inom primär och
sekundär zon måste uppfylla kraven enligt
”hög skyddsnivå”, vilket innebär att inte
alla avloppslösningar är tillåtna. Ta kontakt
med miljöenheten så får du veta mer.
Upplag
Det finns särskilda regler för upplag av
skogsmaterial, avfall och massor. Mer
information finns i informationsbladet
”Vad gäller om jag har ett upplag inom Ulricehamns kommuns vattenskyddsområden?” och
på kommunens hemsida. Det är förbjudet med
upplag av avfall eller förorenade massor.
Det krävs tillstånd för upplag av timmer, !is
mm.

Väghållning
För annan hantering än transport av asfalt,
olje-grus eller vägsalt krävs tillstånd.
Schaktning mm
När du ska gräva, schakta eller bygga om
ett hus, tänk på att det "nns särskilda regler
för detta inom vattenskyddsområdet. Det
kan krävas tillstånd. Mer information "nns
i informationsbladet ” Vad gäller om jag gräver eller schaktar inom Ulricehamns
kommuns vattenskyddsområden?” och på
kommunens hemsida.
Pålning, spontning, underjordsarbeten,
borrning
I vattenskyddsområdena för Ulricehamns
tätorter krävs även tillstånd för pålning,
spontning, un-derjordsarbeten och borrning.
Värmepumpar och andra
energianläggningar
Det krävs tillstånd av Miljö- och
byggnämnden för att installera berg-, jord-,
eller sjövärmepum-par.
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 miljöenheten i
Ulricehamns kommun.
Ansökan
Tillstånd fås av 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.
Mer information
Mer information hittar du på Ulricehamns
kom-muns 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.

