Att bo eller verka inom
Lössenåsen-Hamrångefjärdens
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden
Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra
viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att ge
vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett
tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv. Ett skyddsområde bildas med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken och de föreskrifter som tas fram är anpassade till det enskilda områdets behov
och känslighet. Vattenskyddsområdet omfattar hela det mark- och
vattenområde i vilket vårt kommunala dricksvatten bildas.
På mittuppslaget finner du en karta där du kan se utbredningen av
skyddsområdet för Lössenåsen-Hamrångefjärden. Med hjälp av
kartan kan du se om du bor inom primär- eller sekundärområdet för
vattenskydd (tidigare kallat inre- och yttre skyddsområde). För att få
besked om exakt var gränsen går kan du kontakta oss eller söka på
din adress i vattenskyddskartan på www.gavle.se/miljohalsa.
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Vad innebär det att bo eller verka
i ett vattenskyddsområde?
För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. I grunden är det ganska enkla
saker. Du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena
vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att du inte
ser det längre, utan kommer tillbaka förr eller senare på något sätt.

Du måste tänka på:
 Att inte använda bekämpningsmedel som innehåller gifter
eller kemikalier som kan förorena grundvattnet.

 Att inte överdosera växtnäringsämnen i trädgården.
 Att när du byter olja på bilen hemma så måste all olja
samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till
grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.

 Att inte tvätta bilen hemma. Om du står på gräsmattan
kan du förorena grundvattnet och står du på uppfarten/vägen
förorenar du närmaste vattendrag. Tvätta istället bilen i en
biltvätt som har rening eller i en gör-det-själv hall med
oljeavskiljare.

 Att inte använda salt för halkbekämpning av din uppfart
eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.
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Det här får du inte göra utan att söka
tillstånd från byggnads- och miljönämnden:



Installera berg-, ytjord- eller sjövärme.
Förvara mer än 100 liter kemikalier inom din fastighet
(olja, bensin).












Ha enskild eller gemensam avloppsanläggning.
Lägga upp snö från hårt trafikerade ytor.
Ha en arbetsmaskin uppställd.
Nyttja befintliga brunnar eller enskilda vattentäkter.
Ha upplag av gödsel och slam.
Genomföra större grävarbeten.
Hantera ensilage.
Kräft- och fiskodling.
Avverkning av skog.
Syssla med miljöfarlig verksamhet*.

* Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark,
byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär
utsläpp till mark, luft eller vatten med risk för människors hälsa
och miljö. Fler verksamheter än de som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan behöva söka tillstånd
enligt vattenskyddsföreskrifterna, t ex åkerier, bilverkstäder,
däckfirmor, stall, parkeringar och lagerlokaler.
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Särskilda regler för bekämpningsmedel
När ett område blivit vattenskyddsområde gäller automatiskt
särskilda regler om spridning av bekämpningsmedel. Reglerna
står i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). För jordbruk innebär det till
exempel att bekämpningsmedel inte får spridas inom
vattenskyddsområdets sekundära skyddszon utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
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I maj 2006 fastställde länsstyrelsen de nya skyddsområdesföreskrifterna
för vattentäkterna i Gävle-Valboåsen och Lössenåsen-Hamrångefjärden.
Denna skrift är en översiktlig information om vad ett vattenskyddsområde
är och vad man måste ta hänsyn till när man bor och verkar inom ett
vattenskyddsområde.

För verksamhetsutövare, t ex företag och lantbrukare, gäller
fler hänsynstaganden och punkter att söka tillstånd för än vad
som anges här.

För mer information:.
Bygg & Miljö .................................................................... 026-17 80 00
www.gavle.se

Gävle Kommun 11/2006

Gävle Vatten ...................................................................... 026-17 26 00
www.gavle.se/gavlevatten
www.gavlevatten.se

