Bispgårdens
vattenskyddsområde
Revideringar med hänsyn till inkomna
synpunkter i samband med höstens samråd.

Kartan visar förslaget till reviderat skyddsområde i Bispgården Metria/806908

Ragunda kommun arbetar med att
revidera vattenskyddsområdena för
de kommunala dricksvattentäkterna.
Efter inkomna synpunkter vid höstens
samråd skickas ny information ut till er i
Bispgården som berörs av ändringarna.
Ändringar

I det tidigare förslaget hade området runt Bispgårdens
vattentäkt delats in i en primär skyddszon och två sekundära
skyddszoner A och B. Efter påpekanden i samband med
höstens samråd förenklas utformningen genom att de båda
sekundära skyddszonerna slås samman till ett. För er som är
boende eller har mark inom det tidigare området benämnt
som sekundär B innebär förändringen att ni föreslås få
samma föreskrifter som de i den tidigare föreslagna sekundära
skyddszonen A.
I det nya förslaget till sekundär skyddszon är även hela
området mellan den östra delen av Hannåsvägen och järnvägen
inkluderat. Se kartan längst bak i foldern för förslag till
avgränsningar.

Varför skyddas vattnet?

Målet med att skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, är
att säkerställa att kommande generationer skall kunna dricka ett
rent och hälsosamt vatten. Arbetet med vattenskyddsområden
innebär att Miljöbalkens krav tydliggörs och specificeras för
just dricksvatten i enlighet med Naturvårdsverkets handbok
och allmänna råd för vattenskyddsområden.

Kommunalt dricksvatten

Det dricksvatten som Ragunda kommun levererar i Bispgården
är ett grundvatten av mycket hög kvalitet. Ragunda kommun
har ansvar för att det dricksvatten som kommunen erbjuder är
rent. Men att skydda det vatten som når dricksvattentäkterna är
även ett ansvar som vilar på alla medborgare.

Vad förväntas av dig?

Först och främst medvetenhet om att det du gör i din vardag
kan påverka miljön och dricksvattnet, men också att du är
medveten om Bispgårdens vattenskyddsområde och att det
medför föreskrifter som påverkar dig. Förslag till revideringar,
nya föreskrifter och fördjupad information finns på
ragunda.se/vattenskyddsomraden, klicka dig fram till förslaget
om nytt vattenskyddsområde.

Hur påverkas riskfyllda verksamheter?

Inom områden med viktiga dricksvattentillgångar bedrivs
eller planeras ofta verksamheter som inte passar ihop med en
långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa verksamheter måste
därför styras i olika grad.
För vattenskyddsområdet föreslås föreskrifter som är
olika för olika zoner. Tanken med zonindelningen är att
anpassa skyddet så att vattentäkten får ett bra skydd utan att
skyddsföreskrifterna blir hårdare än nödvändigt.
I vissa fall bedöms en verksamhet eller åtgärd utgöra en mindre
risk för vattentäkten och då räcker det med en anmälan till
kommunen.
I andra fall ställs krav på tillstånd. Detta ger kommunen större

möjlighet att påverka hur denna verksamhet skall bedrivas.
Vissa verksamheter och åtgärder bedöms innebära så stor risk
för vattentäkten att de inte kan tillåtas inom hela eller delar av
vattenskyddsområdet. För sådana verksamheter införs därför
förbud.
Exempel på verksamheter som kan påverkas av
vattenskyddsområden är skogsbruk, anläggande av
avloppsanläggningar, enskilda vattenbrunnar, spridning
av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, schaktning,
väghållning och utförande av energibrunnar.

Ytterligare information

Har du ytterligare funderingar vill vi att du tar kontakt med
Johan Kjellgren, Gemkon AB på 072 7192086 eller via mejl till
johan.kjellgren@gemkon.se.
Vill du att dina synpunkter, som berör vattenskyddsområdet,
skall redovisas till Länsstyrelsen vid ansökan om fastställande
vill vi ha dina synpunkter skriftligt. Det är viktigt att du anger
vem du är och på vilket sätt du är sakägare. Det är bra om du
anger hur vi kan komma i kontakt med dig.
Ett formellt samråd kommer att hållas av Länsstyrelsen, då
kommunen ansökt om fastställande.
Synpunkterna skickas senast 25/4 till:
GEMKON AB
Strandvägen 28
837 31 Järpen
Alternativt via mejl till: johan.kjellgren@gemkon.se

