Bra vatten från Hjältevad vattentäkt – viktigt
för dricksvattenförsörjningen i Eksjö

Vatten – vårt viktigaste livsmedel
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla
vill ha ständig tillgång till ett rent och
hälsosamt dricksvatten. Det är allas ansvar att
det vatten som ska bli dricksvatten hålls rent.
Ungefär 1 300 invånare i Ingatorp, Hjältevad,
Bruzaholm och Bellö har allmän
dricksvattenförsörjning och får då sitt vatten
från Hjältevads grundvattentäkt. För att trygga
vattenförsörjningen för de invånare som får
sitt vatten från vattentäkten i Hjältevad har ett
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för vattentäkten tagits fram.
Området närmast vattentäkten är extra
känsligt för förorening och skyddas därför
genom vattenskyddsområde.
Skyddsföreskrifterna talar om vad som inte är
tillåtet att göra inom det området.

Varför ser vattenskyddsområdet ut såhär?
Havs- och vattenmyndigheten ger anvisningar
för hur vattenskyddsområden ska utformas.
Vattenskyddsområdet är indelat i två olika
skyddszoner, en primär skyddszon nära
täkten och en sekundär skyddszon utanför
den primära. Utbredningen av de olika
zonerna bestäms av hur lång tid det tar för
vattnet att transporteras till vattentäkten. I
grundvatten beror vattenskyddsområdets
storlek på hur marken ser ut och åt vilket håll
och hur snabbt vattnet flödar i marken. De
strängaste föreskrifterna föreslås i den
skyddszon som ligger närmast vattentäkten,
den primära skyddszonen.

Vad som händer nu?

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge
vattentäkten ett tillräckligt gott skydd så att
tillgången till bra dricksvatten säkras i ett
långsiktigt perspektiv.
Konsten att skydda dricksvattnet
Alla som bor eller verkar inom
vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om
vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just
dem. Vattenskyddsföreskrifterna och karta
över vattenskyddsområdet finns på
Eksjö Energi AB:s hemsida.

Det finns ett förslag till vattenskyddsområde
och vattenskyddsföreskrifter. Innan
länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om
att fastställa förslaget ges information till dem
som berörs. Innan beslut kommer
länsstyrelsen kommer att ge sakägare, till
exempel fastighetsägare inom föreslaget
vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig
om förslaget genom en remiss.
Behovet av att skydda vattentäkten väger
tungt och är i slutändan avgörande för hur
vattenskyddsområdet utformas och vilka
skyddsföreskrifter som fastställs.

Hur påverkar vattenskyddsområdet mig som är

Vad innebär vattenskyddsområdet för mig som

brukare av marken?

”bara bor” eller vistas i området?

Vissa delar av jordbruksverksamheten regleras i

Relativt lite. Få av de föreslagna föreskrifterna

föreskrifterna, t.ex. hantering av växtnäringsämnen

omfattar sådant man gör när man ”bara bor”. Även

och bekämpningsmedel. För att fortsätta med en del

Du som ”bara bor” inom vattenskyddsområdet

av det som regleras i föreskrifterna behövs tillstånd.

behöver vara medveten om att det finns en

Vissa delar av verksamheten blir förbjuden.

vattentäkt i närheten och om det Du gör på Din tomt
kan förorena vattnet.

Kan jag få ersättning för det som skyddsföreskrifterna orsakar mig?
Ja, under förutsättning att det uppkommer avsevärt försvårande av pågående
markanvändning. Vad detta faktiskt innebär prövas av Mark- och miljödomstolen
efter det att vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna trätt i kraft och Du
som verksamhetsutövare eller markägare har fått beslut om ditt ärende om
tillstånd eller dispens från förbud.

Vad betyder förbud, tillstånd och anmälan?
Anmälningsplikt används då kommunen, genom tillsynsmyndigheten, vill ha kännedom om
en verksamhet eller en åtgärd inom ett vattenskyddsområde. Vid en anmälan kan kommunen
begära att verksamhetsutövaren vidtar vissa försiktighetsmått för att verksamheten ska få
bedrivas.
Tillståndsplikt används då kommunen, genom tillsynsmyndigheten, vill kontrollera
förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs inom ett vattenskyddsområde.
Kommunen kan ge villkor som måste följas för att ett tillstånd som ges till en
verksamhetsutövare ska gälla.
Förbud är en strängare reglering än ett tillståndskrav och bör användas om huvudregeln är
att verksamheten eller åtgärden inte skall bedrivas. Det går att ansöka om dispens från
förbud. En eventuell dispens ges ofta med villkor som måste följas för att dispensens ska
gälla.

Ytterligare information lämnas av Eksjö Energi, Torbjörn Johansson, VA-chef,
Tel. 0381-19 20 51, E-post: torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se

