Vattenskyddsområde:

Angerdshestra vattentäkt

Angerdshestra vattentäkt utgörs av en bergborrad brunn
och har ett mycket högt skyddsvärde eftersom reservalternativ saknas. Sårbarheten för det aktuella området
bedöms som måttlig. En förorening kan relativt snabbt
transporteras genom jordlagret, som utgörs av morän, och
infiltrera en spricka i berget.
För Angerdshestra vattentäkt har Jönköpings kommun
fastställt ett nytt vattenskyddsområde, som trädde i kraft
i juli 2010. Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge
dricksvattnet ett tillräckligt skydd så att tillgången till
vatten av god kvalitet säkras för kommande generationer.
För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller
därför särskilda bestämmelser (vattenskyddsföreskrifter)
för det som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa saker är förbjudna och andra kräver tillstånd.
I denna folder framgår vilka bestämmelser som berör dig
som privatperson inom Angerdshestra vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområdet är indelat i två zoner. Den som
är närmast uttagspunkten av dricksvatten benämns som
primär skyddszon. Yttersta delen av vattenskyddsområdet
benämns som sekundär skyddszon. Observera att bestämmelserna skiljer sig åt mellan dessa zoner. Se kartan på sista
sidan som visar vattenskyddsområdet och dess zonindelning.

Fordonstvätt
Inom hela vattenskyddsområdet gäller samma regler som
i övriga delar av kommunen d.v.s. att fordonstvätt på
garageuppfarten, gatan eller andra hårdgjorda ytor är
förbjuden.

Petroleumprodukter
Inom primär zon är hantering av petroleumprodukter
förbjuden och inom sekundär zon krävs tillstånd för detta.
Följande är dock undantag från dessa regler:
• Drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsmaskiner
• Transport av villaolja
• Villaoljecisterner (OBS! Särskilda regler, se nedan)

Villaoljecisterner
För villaoljecisterner krävs tillstånd inom den primära
zonen. Tillståndskravet omfattar både befintliga och nya
cisterner. Inom den sekundära zonen är det informationsplikt, vilket betyder att miljö- och hälsoskyddskontoret
skriftligen ska informeras i god tid innan en cistern installeras.
Följande gäller för samtliga cisterner inom vattenskyddsområdet:
•Alla cisterner ska ha en informationsskylt vid påfyllnadsröret med information om vattenskyddsområdet. En
sådan skylt kan beställas gratis från miljö- och hälsoskyddskontoret på tfn 036-10 50 00.
• Samtliga cisterner som saknar sekundärt skydd (invallning) ska genomgå återkommande kontroll oftare än
normalt, vart 3:e år om cisternen saknar gott korrosionsskydd (s.k. S-cistern) och vart 6:e år om cisternen har
gott korrosionsskydd (s.k. K-cistern). I vissa fall är det
krav på att cisternen ska ha ett sekundärt skydd.
Tänk på att det kan bli problem med ersättning från ditt
försäkringsbolag om ett läckage från cisternen skulle uppstå och det visar sig att du inte följt gällande regler. Om
du har en cistern och är osäker på vilka regler som gäller
så tveka inte att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Utvinning av energi
Inom primär skyddszon är det inte tillåtet att anlägga
ytjordvärme, ytvattenvärme, bergvärme eller grundvattenvärme. Inom sekundär zon krävs tillstånd av miljö- och
hälsoskyddskontoret för att installera en sådan anläggning.

Uttag av vatten
Inom primär zon är det förbjudet att anlägga en brunn för
uttag av vatten ur berg eller jord och i sekundär zon krävs
tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret för detta.

Enskilda avlopp
Inom den primära zonen är det förbjudet att anlägga ett
enskilt avlopp som infiltreras till grundvattnet alternativt
leds till diken eller vattenområde.
Inom den sekundära zonen krävs tillstånd från miljöoch hälsoskyddskontoret vid anläggning av enskilt avlopp.
Eftersom området har en hög skyddsnivå ställs högre
reningskrav än normalt på anläggningen.
En inventering av de enskilda avloppen inom vattenskyddsområdena pågår. Har du frågor kring enskilda
avlopp eller har ett bristfälligt avlopp, kontakta miljö- och
hälsoskyddskontoret.

Anmälningsskyldighet

Inom vattenskyddsområdet är det förbjudet med upplag
av avfall såsom sopor, gammalt byggmaterial och uttjänta
bilar eller förorenade massor, exempelvis jord innehållande
olja eller andra för miljön skadliga ämnen.

Olyckshändelser, spill, läckage eller annat som utgör risk
för förorening av vattentäkten ska omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.
Vid akuta ärenden görs anmälan till räddningstjänsten via
SOS Alarm på tfn 112. Om ärendet inte är akut kontaktas
tekniska kontoret på tfn 036-10 50 00. Uppge att det har
skett inom vattenskyddsområde samt vilket vattenskyddsområde som avses.
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För bl.a. yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, skogsbruk samt
materialtäkter och markarbeten gäller särskilda
Har du ytterligare frågor eller önskar mer utförlig
regler. Gällande sådana
information om skyddsföreskrifterna? Miljö- och
verksamheter hänvisar vi
hälsoskyddskontoret når du på tfn 036-10 50 00,
direkt till vattenskyddsföe-post miljo@jonkoping.se
reskrifterna som finns att
Vattenskyddsföreskrifter, blanketter för ansökan om
hämta på Jönköping komtillstånd och ytterligare information finns också på
muns webbplats, se adress
webbplats www.jonkoping.se
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