Det handlar om vårt vatten
Inbjudan och information till dig som äger en
fastighet i det område som vi kommer att föreslå
som vattenskyddsområde

www.arboga.se

Du får den här foldern eftersom du äger en fastighet
i ett område som vi vill göra till vattenskyddsområde
Varför vattenskyddsområden?
Vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för ett friskt
och hälsosamt liv för oss och våra barn. Dricksvattenförsörjningen för Arboga
och Medåker i Arboga kommun samt Valskog i Kungsörs kommun baseras
på råvatten från Hjälmaren. Idag saknas vattenskyddsområde för denna
råvattentäkt, vilken måste skyddas för att säkerställa fortsatt tillgång till
dricksvatten av god kvalitet.
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen
har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen
är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.
Med ökande anspråk på vattnet som resurs, och med allt mer komplexa
relationer mellan intressen och anspråk, blir samhällets ansvar som fördelare
av rättigheter och skyldigheter allt viktigare.
Som huvudvattentäkt för Arboga fyller Hjälmaren en viktig funktion för Arboga
kommuns dricksvattenförsörjning. För att på ett ändamålsenligt sätt kunna
skydda vattentäkten och tillförsäkra att vattenförsörjningen inom kommunen
tryggas i ett flergenerationsperspektiv är inrättandet av ett vattenskyddsområde en av åtgärderna.

Vattenskyddsområdets utbredning
Ett vattenskyddsområde omger en vattentäkt och dess tillrinningsområde för
att säkerställa att ytvattnet inte förorenas från verksamheter som bedrivs i
och omkring området. Storleken på vattenskyddsområdet beror på markens
beskaffenhet samt åt vilket håll och hur snabbt vattnet rinner till vattentäkten.
Havs- och vattenmyndigheten har bestämt att vattenskyddsområden ska
delas in i olika skyddszoner som avgränsas beroende på hur lång tid det tar
för en förorening att nå vattentäkten. För de olika skyddszonerna finns olika
föreskrifter som reglerar markanvändningen för de fastighets- och verksamhetsägare som förekommer inom skyddszonen. Nedan beskrivs de olika
skyddszonerna;

PRIMÄR SKYDDSZON
Närmast vattentäkten finns en primär skyddszon med tillhörande föreskrifter.
Detta område ska ge tid att upptäcka och åtgärda en akut förorening i
händelse av en olycka.

SEKUNDÄR SKYDDSZON
Sekundär skyddszon är ett större område och ska genom fastställda föreskrifter medverka till att hög vattenkvalitet bibehålls eller förbättras.

Vattenskyddsprocessen
I processen med att ta fram förslag på nya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter har vi på Arboga kommun tagit fram förslag på vattenskyddsområdets utbredning och vattenskyddsföreskrifternas utformning.
Dessa finns tillgängliga på www.arboga.se.
Du som fastighetsägare har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkterna som kommer in behandlas innan vi lämnar vårt förslag till
länsstyrelsen. De kommer därefter att fastställa vatten-skyddsområdets
avgränsning och tillhörande vattenskyddsföre-skrifter. Länsstyrelsen ska
enligt lag inhämta synpunkter från berörda fastighetsägare innan fastställandet. Detta görs genom ett formellt samråd, som kommer att hållas
senare i processen.

För dig som bor inom området
Generellt påverkas du som boende inom vattenskyddsområdet i relativt liten
utsträckning av vattenskyddsföreskrifterna. Det är ändå viktigt för oss att
du får reda på att du bor inom ett vattenskyddsområde och att det som du
gör på din tomt kan påverka vattentäkten.

Som komplement till annan lagstiftning gäller specifika vattenskyddsföreskrifter inom primär och sekundär zon i skyddsområdet. Vattenskyddsföreskrifterna reglerar hantering av ämnen som, om det görs på fel sätt, kan
förorena vatten.
Det handlar till exempel om oljeprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och fordonstvätt. Mängden av de miljöfarliga ämnena som hanteras
är också avgörande för hur stor risk de utgör för vattentäkten.

För dig som bedriver verksamhet inom området
Du som bedriver verksamhet är säkert väl bekant med den lagstiftning som
berör just din verksamhet. För att komplettera denna lagstiftning och skydda
Hjälmaren på bästa sätt gäller specifika vattenskyddsföreskrifter inom
primär och sekundär zon i skyddsområdet. Vattenskyddsföreskrifterna har
olika restriktionsnivå och är indelade i anmälningsplikt, tillståndsplikt och
förbud. Föreskrifterna reglerar hantering av ämnen som, potentiellt kan
förorena vatten, men även i vilken mängd de får förekomma.
Exempel på ämnen som regleras i vattenskyddsföreskrifterna är oljeprodukter,
bekämpningsmedel, och växtnäringsämnen.

Ersättningsfrågan
I de fall där vattenskyddsföreskrifterna medför avsevärt försvårande av
pågående markanvändning har du som markägare rätt att få frågan om
ersättning prövad. Mark- och miljödomstolen prövar ersättningsanspråk till
följd av vattenskyddsområdet i varje enskilt fall. Prövningen görs först när
länsstyrelsen fastställt föreskrifterna eftersom det är först då som det står
klart hur markanvändningen påverkas.

Inbjudan till informationsutställning
I den här processen vill vi föra en dialog med dig som berörd fastighetsägare eftersom du har en fastighet som enligt förslaget hamnar inom
primär eller sekundär skyddszon. Arboga kommun bjuder därför in till
informationsutställning på Arboga bibliotek.
Vid utställningarna finns det möjlighet att ta del av och lämna synpunkter
på de framarbetade förslagen till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna. Vidare finns möjlighet att ställa frågor till
representanter från Arboga kommun samt Västra Mälardalens
myndighetsförbund.

För utställningarna gäller följande datum och tider:
•
•

Bemannad utställning på Arboga bibliotek äger rum 13 november, 		
klockan 17.00-19.00.
Obemannad utställning på Arboga bibliotek äger rum den 4 november
till den 29 november.

Välkommen!

Mer information
Skyddsområdenas utbredning och föreslagna föreskrifter finns redan nu
publicerade på vår hemsida, www.arboga.se. För dig som kommer besöka
informationsutställningen kommer där även finnas tryckta versioner av
förslaget så att du kan ta det med dig hem och läsa igenom i lugn och ro.

Lämna gärna synpunkter
Du som berörs kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter. För att
kunna behandla din synpunkt innan vi färdigställer vår ansökan till länsstyrelsen behöver vi ha den tillhanda senast 6 december. Skicka dina
synpunkter, antingen via e-post eller vanlig post till Ulf Zackrisson som är
kommunens kontaktperson i detta ärende.
E-post: ulf.zackrisson@arboga.se
Postadress: Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga

