Lilla Holje
vattenskyddsområde
Vid olycka inom vattenskyddsområdet
Ring alltid 112
som i sin tur kan larma Räddningstjänsten eller vattenverket

Tillstånd inom vattenskyddsområdet
Miljöförbundet Blekinge Väst
Tel. 0456—81 60 00
www.miljovast.se

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, även kallat SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att drifta vatten och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström, Östra Göinge och
Osby. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms
Kraft AB, Östra Göinge Kommun och Osby Kommun.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Tel:010-211 97 00
E-post: info@sbvt.se
www.sbvt.se

Fotografer: Camilla Åberg och Bodil Johansson, Magnus Ström, Ingela Nyman/Scandinav Bildbyrå

Information till boende och verksamheter
inom Lilla Holje vattenskyddsområde

Primär skyddszon =

Varför har vi vattenskydds- Lilla Holje — ett område
område?
värt att skydda

Inre vattenskyddsområde
Här råder generellt hårdare
regler när det gäller t ex
användning av bekämpningsmedel

Rent vatten är vår viktigaste natur- Olofströms grundvattentäkt ligger
tillgång. Vi människor kan avstå
i Lilla Holje, i södra delen av
från mycket men vi klarar oss inte Olofströms tätort.
utan vatten.
Grundvattentäkten utgör idag en
Vattenskyddsområde finns till för del av den totala vattenproduktatt skydda vattentillgångar som är ionen för kommunen och fungerar
viktiga för vår dricksvattenproäven som reservvattentäkt.
duktion.
Naturvårdsverket anser att Lilla
När du vrider på kranen får du ett
Holje grundvattentäkt har mycket
av världens bästa vatten i glaset.
högt skyddsvärde.
Så vill vi att det ska förbli!

Sekundär skyddszon =
Yttre vattenskyddsområde
Här råder restriktioner för
t ex markanvändning och
verksamhetsutövare
________________
Skulle det ske en olycka
inom området, som en vält
tankbil eller en läckande
oljetank, måste räddningstjänsten larmas så att området kan saneras

Vad innebär det att bo och verka i ett vattenskyddsområde?
Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner, primär och sekundär.
Inom de olika zonerna har Länsstyrelsen utfärdat föreskrifter som anger hur
vattnet ska skyddas från föroreningar av olika slag.
Vissa saker måste du ha tillstånd till från Miljöförbundet Blekinge Väst. Andra
saker får du inte göra alls!
Om vi alla hjälps åt och följer föreskrifterna kommer vi även att kunna producera ett utmärkt dricksvatten för kommande generationer.

Vad gäller för dej?
Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i Länsstyrelsens föreskrifter. De finns att läsa och
ladda ner på www.sbvt.se/Olofström

Att tänka på:
Tvätta din bil i en biltvätt istället för på uppfarten eller på gatan. Då
tas det smutsiga vattnet om hand på rätt sätt.
Förvara inte oljor och kemikalier utomhus där behållare kan rosta
eller bli angripna av gnagare. Det räcker med en droppe olja för att
förstöra tusentals liter vatten.
Markvärmeanläggningar kräver tillstånd från Miljöförbundet Blekinge
Väst. Inom den primära skyddszonen är det förbjudet.
Hantering och förvaring av petroleumprodukter och brandfarliga
vätskor kan kräva en anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst.

