Att tänka på för dig som bor
inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde
Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp.
Vatten kan inte ägas av någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan
spridas långa sträckor. För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten
även i framtiden behöver vattnet skydd. Därför finns skyddsområden för
vattentäkter.
Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte
får göra inom vattenskyddsområdet, och
när det krävs tillstånd eller anmälan.
Skyddsföreskrifterna ska minska risken för
olyckor, minska konsekvenserna om en
olycka ändå händer och motverka en
försämring av vattenkvalitén på lång sikt.
Länsstyrelsen har fastställt skyddsområdet
och skyddsföreskrifter för
Köperödssjöarnas ytvattentäkt.
Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari, 2010.
Förbud, Tillstånd & Anmälan
För dig som bor inom vattenskyddsområdet
gäller det allmänt att tänka på att det man gör i
sin bostad och i sin trädgård kan påverka
kvalitén på det vatten som så småningom skall
användas som dricksvatten. Tillstånd eller
anmälan krävs dessutom för ett antal saker
som kan riskera att påverka vattenkvalitén
negativt. Tillstånd eller anmälan krävs bland
annat för hantering av större mängd kemikalier
eller petroleumprodukter och för att installera
ytvattenvärme.
Flera saker är förbjudna inom området
eftersom de innebär onödigt stora risker för
vattenkvalitén.

Exempelvis är det förbjudet att tvätta fordon
med avfettningsmedel och köra fordon på
isbelagd sjö.
Kemikalier
Tillstånd krävs för all hantering av kemikalier
där den sammanlagda hanterade och/eller
lagrade volymen av kemikalier är större vad
som normalt finns i ett vanligt hushåll, om
kemikalierna kan vara skadliga för grund
eller ytvatten. Större hantering än ett normalt
hushåll betyder hantering av mer än enstaka
förpackningar av de största storlekarna man
kan köpa i detaljhandeln. Exempel på ämnen
som kräver tillstånd är impregneringsmedel,
lösningsmedel och syror.
Anmälan krävs för hantering och/eller lagring
av petroleumprodukter där volymen är större
än 250 liter per år. Anmälan för
petroleumprodukter krävs exempelvis vid
förvaring av bensin eller diesel. Drivmedel i
tank på fordon omfattas inte av
anmälningskravet. Även lagring av villaolja
för uppvärmning i cistern inomhus är
undantaget från anmälningsplikten. Det finns
särskilda regler för kemiska produkter som
förvaras i en cistern som är större än 1 m3.
Dessa regler beskrivs mer i faktabladet för
verksamheter.

Inomhus ska kemikalier och farligt avfall
förvaras i utrymme där golvet är tätt och
saknar golvbrunnar. Utomhus ska kemikalier
och farligt avfall förvaras i tät invallning som
rymmer hela den lagrade volymen.
Invallningen ska ha nederbördsskydd.
Om du tankar eller hanterar någon kemikalie,
skall du tänka på att skydda marken från
förorening av spill.
Biltvätt
Du får inte tvätta fordon med
avfettningsmedel inom primär eller sekundär
zon enligt föreskrifterna. Det är alltid bättre
att tvätta bilen på platser som är avsedda för
biltvätt och utrustade med oljeavskiljare.
Tvättvatten rinner annars ner i
dagvattenbrunnar på gatan eller tomten och
renas inte på något sätt innan det kommer ut
i ett vattendrag. Det innebär att de metaller,
däckpartiklar, oljor, bränslerester, vägmaterial
och andra miljöfarliga ämnen som fanns på
bilen så småningom kan hamna i
dricksvatten.
Avlopp
Nya avlopp som läggs inom primär och
sekundär zon måste uppfylla krav på hög
skyddsnivå för hälsoskydd, vilket innebär att
inte alla avloppslösningar är tillåtna. Tillstånd
krävs som vanligt enligt Miljöbalken för att
anlägga avlopp.
Värmepumpar och andra
energianläggningar
Det krävs tillstånd från kommunens
miljökontor för att lagra och/eller utvinna
värmeenergi från ytvatten inom området. För
bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar
krävs anmälan som vanligt enligt Miljöbalken.
Upplag & schaktning
Det finns särskilda regler för upplag av
skogsmaterial, avfall, förorenade massor,
vägsalt och snö från trafikerade ytor samt för
schaktning av större ytor inom primär och
sekundär zon. Mer information om detta finns
i informationsbladet för verksamheter.

Körning på isbelagd sjö
Det är förbjudet att köra med bensin- eller
dieseldrivna fordon på isbelagd sjö. Det är
också förbjudet med trafik av sjöflyg.
Tvåtaktsmotorer
Det blir vid årsskiftet 2010-2011 förbjudet
med bensindrivna tvåtaktsmotorer om
avgaserna överstiger de gränsvärden för
avgasutsläpp som anges i Sjöfartsverkets
föreskrifter (SJÖFS 2005:4) Anledningen är
att andelen oförbränt bränsle som rinner rakt
ut i sjön är hög. Det kommer att vara
båtägarens ansvar att vid eventuell tillsyn
kunna visa att motorn uppfyller gällande
krav.
Om en olycka inträffar
Om det inträffar ett läckage eller en olycka
som innebär risk för att yt- eller grundvattnet
förorenas; anmäl detta omedelbart på telefon
112 till Räddningstjänsten och meddela att
olyckan skett i ett vattenskyddsområde.
Kontakta även miljökontoret i din kommun så
snart som möjligt.
Ansökan
Tänk på att söka tillstånd eller lämna in en
anmälan i god tid, minst 6 veckor innan du
tänkt påbörja din verksamhet, så du hinner få
tillstånd eller en bekräftelse på din anmälan
innan du ska börja med din verksamhet.
Blanketter för tillstånd och anmälan finns på
miljökontorets hemsida. Du får betala en
handläggningsavgift för tillstånd och
anmälan.
Mer information
Föreskrifterna i sin helhet och en zoombar
karta över området finns på Uddevalla
kommuns hemsida: www.uddevalla.se. Sök
på vattenskydd.
Har du andra frågor kring
vattenskyddsområdet eller föreskrifterna,
vänd dig till miljökontoret i din kommun.

