
DET HANDLAR 
OM VÅRT VATTEN

Information till dig  
som äger en fastighet  i det 

område som vi kommer att föreslå 
som vattenskyddsområde



VARFÖR VATTENSKYDDSOMRÅDEN

Vårt dricksvatten är utan tvekan vårt viktigaste livsmedel 
och helt avgörande för ett friskt och hälsosamt liv för oss 
och våra barn. VA-avdelningen på Ystads kommun förser 
ca 25 000 invånare med rent och hälsosamt dricksvatten 
från tre olika vattentäkter i Glemmingebro, Stora Herrestad 
och Nedraby. Det är dessa områden vi vill skydda för att 
säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram 
där det framgår att vattenskyddsområden och vatten-
skyddsföreskrifter som upprättats innan miljöbalken trädde 
i kraft 1999 ska ses över för att säkerställa att skyddet är 
tillräckligt. Därför arbetar vi på Ystads kommun nu med 
att inrätta nya skyddsområden med tillhörande vatten-
skyddsförskrifter.

DU BOR INOM TERTIÄR SKYDDSZON

Det är viktigt att komma ihåg att vattenskyddsföreskrifter-
na gäller som komplement till den övriga lagstiftning som 
finns för att värna om natur och miljö.

Du som har fått det här utskicket bor inom tertiär 
skyddszon (läs mer om vad det innebär på sidan 3) i det nya 
föreslagna vattenskyddsområdet, vilket innebär att du inte 
påverkas av några vattenskyddsföreskrifter.

Vi tycker ändå det är viktigt att du känner till att du 
befinner dig inom ett vattenskyddsområde och att du där-
med potentiellt kan påverka grundvattentäkten ur ett längre 
perspektiv. Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde, 
t ex ett utsläpp av olja eller andra kemikalier, ska räddnings-
tjänsten alltid kontaktas så fort som möjligt för att minimera 
spridningsrisken ner till grundvattnet.

Det finns en generell restriktion från Naturvårdsverket 
som gäller för dig som bor och/eller verkar inom tertiär 
zon. Den berör förorening av mark och vatten vid hante-
ring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). 
Läs mer på Ystads kommuns hemsida, www.ystad.se.

Du får den här foldern eftersom  
du äger en fastighet i ett område som  
vi vill göra till vattenskyddsområde.



VATTENSKYDDSOMRÅDETS UTBREDNING

Vattenskyddsområdet omger en vattentäkt för att säker- 
ställa att grundvattnet inte förorenas från verksamhet som 
bedrivs i och kring området. Vattenskyddsområdets storlek 
beror på hur marken ser ut samt åt vilket håll och hur 
snabbt vattnet rinner till vattentäkten. Havs- och vatten-
myndigheten har bestämt att vattenskyddsområden ska 
delas in i olika skyddszoner som avgränsas beroende på hur 
lång tid det tar för en förorening att nå vattentäktens 
brunnar.

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

I vattenskyddsföreskrifter för dessa områden regleras 
markanvändning och exempelvis vilka kemikalier och 
andra förorenande ämnen som får användas inom skydds-
områdena.

Tertiär skyddszon omfattar områden på längre avstånd 
från vattentäkten, men som är viktiga för nybildning av det 
grundvatten som tas upp ur vattentäkten. Tertiär skydds-
zon är vattenskyddsområdets yttre gräns. Inom den tertiära 
zonen finns inga vattenskyddsföreskrifter.

Syftet med den tertiära skyddszonen är att skapa ett 
långsiktigt skydd för vattentäkten genom att synliggöra det 
viktiga området så att man till exempel tar hänsyn till 
dricksvattenintresset i kommunal planering av detaljplaner 
och verksamheter. 

VATTENSKYDDSPROCESSEN

Såväl områdets avgränsning som vattenskyddsföreskrifterna 
fastställs av länsstyrelsen men det är Ystads kommun som 
skickar in vilka förskrifter som vi anser lämpliga för 
vattentäkten. I denna fråga har vi på VA-avdelningen 
arbetat tillsammans med konsultfirman Sweco. 

Vid spridning av växtskyddsmedel, 
hantering av brandfarliga vätskor 
eller om du har ett enskilt avlopp  
på mark inom tertiär skyddszon är  
det viktigt att ta hänsyn till gällande 
lagstiftning för att minimera risk  
för förorening av mark och vatten:
• föreskrifter om spridning av  
 växtskyddsmedel (NFS 2015:2)
• föreskrifter för hantering av  
 brandfarliga vätskor och spill- 
 oljor (NFS 2017:5)
• krav för enskilda avlopp (kon- 
 takta Ystad-Österlenregionens 
 miljöförbund för mer information)
• hänsynsreglerna i miljöbalken  
 (2 kapitlet)



MER INFORMATION OCH KONTAKT

Under perioden 23 april till 3 maj håller vi 
informationsmöten med fastighetsägare inom 
primär och sekundär zon eftersom de påverkas 
av de vattenskyddsföreskrifter som vi nu 
föreslår. 

Du som är fastighetsägare inom tertiär zon 
kommer inte att bli kallad till mötena, men 
har möjlighet att lämna synpunkter fram till 
den 4 juni. Dessa skickas, antingen skriftligt 
eller via e-post, till kommunens kontaktperson 
i detta ärende. Du hittar förslaget på nya 
vattenskyddsföreskrifter, kartor med områdenas 
utbredning och annan information om vatten-
skyddsområdena på vår hemsida www.ystad.se.

KONTAKTPERSON

Kommunens kontaktperson i detta ärende är 
Pernilla Jägerfall. 
E-post pernilla.jagerfall@ystad.se 
Telefon 0411-577 259 
Postadress Ystads kommun
 Att. Pernilla Jägerfall
 271 80 Ystad

www.ystad.se


