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Vi måste skydda vattentillgången
Kalmar Vatten AB uppdaterar vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och
Vassmolösa-Ölvingstorp.
Vår avsikt är att anpassa vattenskyddet
till det moderna samhället och den
aktuella lagstiftningen. Syftet med
vattenskyddsområde är att förhindra att
grundvattnet förorenas och att vattentillgången bevaras för framtida uttag.
Nybroåsen är grunden i Kalmar kommuns dricksvattenförsörjning. Det finns flera vattentäkter längs åsen där grundvatten tas
upp. Vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa-Ölvingstorp är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Sedan
tidigare finns fastställt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna. Dessa föreskrifter gäller idag.
Du har möjlighet att lämna synpunkter
Vi arbetar med att revidera vattenskyddsområde under hela 2014.
Du som berörs av skyddsområdet har möjlighet att lämna
synpunkter på vårt förslag vid flera tillfällen.
Dina åsikter är viktiga för oss!
Arbetsgång:







Tidigt informations- och samrådsmöte för sakägare
Framtagning av tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
Samråd med kommunen och länsstyrelsen
Samråd med boende och verksamhetsutövare
Möjlig revidering av förslaget efter inkomna synpunkter
Ansökan lämnas in till länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som fastställer vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna. I samband med länsstyrelsens
handläggning får alla sakägare ta del av det färdiga förslaget och
kan lämna synpunkter.
Hur ser ett vattenskyddsområde ut?
Vid avgränsning av vattenskyddsområdet beaktas vattnets väg till
uttagsbrunnarna. Grundprincipen är att hela tillrinningsområdet
bildar vattenskyddsområdet.
Ett vattenskyddsområde delas in i olika zoner beroende på hur
stor påverkan området kan ha på vattentäkten. Syftet är att kunna
anpassa skyddsföreskrifterna till behovet i respektive zon.
Följande zonindelning används:




Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Tertiär skyddszon
Vad regleras i skyddsföreskrifterna?

Skyddsföreskrifterna styr vad som är tillåtet och inte inom ett
vattenskyddsområde för att förhindra att vattenkvaliteten
försämras. Det kan krävas tillstånd för vissa aktiviteter medan
andra saker är helt förbjudna.
Skyddsföreskrifterna reglerar normalt följande områden:








Hantering av kemiska bekämpningsmedel
Hantering av petroleumprodukter (t.ex. diesel, eldningsolja)
Jordbruk och skogsbruk (t.ex. gödsling och upplag av timmer)
Avfall, avlopp och energianläggningar (t.ex. bergvärmepump)
Täktverksamhet
Annan miljöfarlig verksamhet
Vägar och transport av farligt gods

Du som äger en fastighet inom den svarta linjen
fick en inbjudan till samrådet. Du kan komma att
beröras av det nya vattenskyddsområdet.
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Har du frågor?

Kontaktpersoner på Kalmar Vatten AB är:
Harald Persson, harald.persson@kvab.kalmar.se, 0480-45 12 10
Grit Hofer, grit.hofer@kvab.kalmar.se, 0480-45 12 74

