
Att bo i ett 
vattenskyddsområde.
- det här behöver du veta.



Varför har vi vattenskyddsområden?

Rent vatten är vår viktigaste  
naturtillgång. Vi människor kan  
avstå det mesta men vi klarar oss  
inte utan vatten.

Vattenskyddsområden finns för att 
skydda vattentillgångar som är viktiga för 
dricksvattnet. På det viset säkras tillgången 
till dricksvatten i framtiden.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser 
(skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och 
inte, för att  vattnets kvalitet inte ska hotas.
Det kan krävas tillstånd för vissa saker medan andra 
saker kan vara förbjudna. 

Bestämmelserna kan vara olika beroende på om 
det är en ytvattentäkt (sjöar/vattendrag) eller 
grundvattentäkt (grundvattenmagasin). 
De lokala förutsättningarna kan också vara olika. 

Skyddszoner 
Ett vattenskyddsområde avgränsas och 
delas in i olika zoner beroende på 
vattnets rinntid till uttagspunkten. 
Idag används följande zonbeteckningar; 

	 •	Vattentäktszon
	 •	Primär	skyddszon	
	 •	Sekundär	skyddszon	
	 •	Tertiär	skyddszon	(vid	behov)

Vad innebär det att bo i ett vattenskyddsområde?
För dig som bor inom ett vattenskyddsområde 
gäller särskilda bestämmelser. Det handlar om att 
du måste vara försiktig med vattnet och allt som 
kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet 
försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar.
Vissa saker måste du ha tillstånd till från din 
kommunala miljönämnd.  Andra saker får 
du inte göra alls. 



Checklista för att skydda dricksvattnet. 

 Undvik att använda bekämpningsmedel i din 
trädgård . Undvik även att sprida ogräsmedel på 
grusgångar och andra hårdgjorda ytor. 

Vad händer? Bekämpningsmedel innehåller gifter 
och kan förorena vattentäkten. 

 Om du byter olja på bilen hemma, måste all 
olja samlas upp i en tät behållare. 

Vad händer? Utsläpp av olja till vattentäkt förorenar. 
Vattnet blir otjänligt och mycket dyrt att rena. 

 Undvik att tvätta bilen på uppfarten eller 
gräsmattan. Tvätta bilen i en gör-det-själv-hall med 
oljeavskiljare i stället. 

Vad händer? Rengöringsmedel och smuts från 
bilar förorenar vattnet.  

 Lagring av kemikalier, oljeprodukter, handels-
gödsel, träskyddsbehandlat virke m.m. bör inte 
ske annat än i mindre mängder, och då på hård-
gjort underlag, helst under tak. 

Vad händer? Läckage medför risk för förorening.
Vattentäkten kan förstöras.

 Undvik att använda salt för halkbekämpning på 
uppfart eller vägar. 

Vad händer? Vanligt salt från vägar kan komma ut 
i grund- eller ytvattnet. Saltet fräter också sönder 
vattenledningarna. 

 Kontakta ditt miljökontor om du har en 
oljecistern, även om du har en villatank. Särskilda 
krav på skyddsåtgärder och intervaller för kon-
trollbesiktning gäller inom vattenskyddsområden. 

 Kontakta alltid ditt miljökontor om du planerar att 
inrätta jord- eller bergvärme.

 Kontakta alltid ditt miljökontor innan du anlägger 
ett enskilt avlopp. 

 Det finns givetvis ytterligare saker du måste ta 
hänsyn till inom ett vattenskyddsområde!

Är du tveksam eller har frågor är du 
välkommen att ringa. Aktuella telefon-
nummer finner du på baksidan.



Upplysningar 

Kungsbacka kommun, www.kungsbacka.se 
Miljö- och hälsoskyddskontoret  tel 0300-83 40 00
Tekniska kontoret tel 0300-83 41 05

Varbergs kommun, www.varberg.se 
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 0340-882 66
Vivab tel 0757-27 40 00

Falkenbergs kommun, www.falkenberg.se 
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 0346-88 63 40
Vivab tel 0757-27 40 00

Halmstad kommun, www.halmstad.se
Miljö- och hälsoskyddskontoret tel 035-13 70 00
Tekniska kontoret tel 035 – 13 77 00 vxl

Hylte kommun, www.hylte.se 
Samhällsbyggnadskontoret, Miljöenheten 
tel 0345-180 00 vxl
Affärs & Resultatenheten 0345 – 180 00 vxl

Laholms kommun, www.laholm.se 
Miljökontoret tel 0430-151 28
Teknik- & servicekontoret tel 0430 – 15 000 vxl

Detta material har sammanställts inom ramen 
för projektet Tillsynssamverkan Halland – Miljö, 
Hallands kommuner i samarbete med 
Region Halland.
Tel 035-17 98 00 
E-post: kansli@regionhalland.se

Vid olycka inom ett 
vattenskyddsområde
Ring alltid 112 - som 
i sin tur kan larma 
räddningstjänsten 
och vattenverket.


