
Att bo i ett 
vattenskyddsområde - 
det här behöver du veta



Varför har vi 
vattenskyddsområden?
Vattenskyddsområden finns för att 
skydda vattentillgångar som är viktiga 
för dricksvattnet. På det viset säkras 
tillgången till dricksvatten nu och i 
framtiden.

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



Vi behöver vara försiktiga med vattnet och 
allt som kan förorena vattentäkten. Det du 
tillför vattnet försvinner inte bara för att det 
inte syns, allt påverkar. För dig som bor 
inom vattenskyddsområdet gäller särskilda 
bestämmelser (skydds-föreskrifter) om vad 
som är tillåtet och inte.Vissa saker måste 
du söka tillstånd till för, andra saker får du 
inte göra alls. 

I skyddsföreskrifterna regleras hantering 
av oljeprodukter och kemikalier, infiltration 
av avloppsvatten, spridning av gödsel 
och bekämpningsmedel, transport av 
farligt gods, anläggande av vägar och 
bebyggelse, grävning och täktverksamhet.

Vad innebär det att bo i ett 
vattenskyddsområde? 

• Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård eller att sprida ogräsmedel 
på grusgångar och hårdgjorda ytor.  

• Om du byter olja på bilen hemma, se till att resterna samlas upp i en tät behållare. 
• Tvätta bilen i en gör-det-själv-hall med oljeavskiljare eller på egen gräsyta, undvik 

hårdgjord uppfart eller på gatan.
• Kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke bör bara lagras 

i  mindre mängder och då på hårdgjort underlag, helst under tak. 
• Undvik salt för halkbekämpning på uppfart eller vägar. Grus är ett alternativ.
• För oljecisterner (ex.vis villatank) gäller särskilda krav på skyddsåtgärder och 

intervaller för kontrollbesiktning inom vattenskyddsområdet. 
• Tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen krävs för jord- eller 

bergvärmeanläggning.
• Kontakta alltid Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du anlägger enskilt avlopp. 

Bekämpningsmedel, olja, kemikalier och salter kan göra vattnet otjänligt, 
kräver kostsam rening och kan förstöra vattentäkten för all framtid.

Skyddszoner 
Ett vattenskyddsområde 
avgränsas och delas in i 
zoner som är anpassade 
efter skyddsbehovet. Även 
det naturområde (tillrinnings-
område) som vattnet kommer 
från behöver skyddas.

• Vattentäktszon
• Inre / Primär skyddszon 
• Yttre / Sekundär skyddszon 
• Ytvattenskyddszon / 
  Tertiär zon

Checklista för att skydda dricksvattnet

Detaljerad info om vad som gäller inom ditt vattenskyddsområde finns att läsa på  
http://www.borgholm.se/det-ar-viktigt-att-skydda-vattnet/



Byxelkrok (fastställt 1976-12-14)
I Böda Torp-Mellby finns ett 
skyddsområde för grundvattnet till 
Byxelkroks samhälle med omgivningar. 
Området har en inre och en yttre 
skyddszon. Föreskrifterna är under 
revidering.

Böda (fastställt 1974-02-13)
I Böda finns ett skyddsområde för 
grundvattnet till Böda samhälle. Området 
är uppdelat i en inre och en yttre 
skyddszon. Vattentäkten i Böda används 
sommartid, medan man får vatten från 
Löttorp vintertid.

Lindby-Solberga (fastställt 2006-01-30)
Öster om Köpingsvik, vid Lindby-
Solberga, finns ett vattenskyddsområde 
för yt- och grundvatten. Området är 
uppdelat i fyra skyddszoner. 75 % av det 

kommunala vattnet kommer från denna 
vattentäkt.

Löttorp (fastställt 1999-12-02)
Vid Löttorp finns ett vattenskyddsområde 
som omfattar Löttorps tätort samt 
Hornsjön och dess tillrinningsområde. 
Hornsjön är ytvattentäkt, medan det 
inne i Löttorp finns en grundvattentäkt. 
Området är indelat i en skyddszon för 
ytvattentäkten samt en yttre och en inre 
skyddszon för grundvattentäkten. Från 
Löttorp levereras vatten norrut till Böda 
och söderut fram till Södvik och Sandvik.

Rälla Tallfältet (fastställt 1982-12-30)
Rälla Tallfältet är ett vattenskyddsområde 
för grundvatten. Området är uppdelat 
i två inre skyddszoner inom en yttre 
skyddszon. Föreskrifterna är under 
revidering.

Vattenskyddsområden i Borgholms kommun

Har du frågor eller behöver du söka 
tillstånd inom vattenskyddsområdet:

Välkommen till kommunens servicecenter

tel: 0485 880 00   mail: sbn@borgholm.se

Vid olycka inom ett 
vattenskyddsområde –

Ring alltid 112 –
de larmar i sin tur Räddningstjänsten

och Vattenverket.


