
Viktigt för dig som planerar avverkning inom  
Köperödssjöarnas vattenskyddsområde 

 
 

Vatten är i ständig rörelse och allt vatten inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde 
hamnar förr eller senare i Uddevalla kommuns dricksvattenintag. Tänk därför på följande. 

Det finns skyddsföreskrifter för vattenskyddsområ-
det. Skyddsföreskrifterna ska minska risken för 
olyckor, minska konsekvenserna om en olycka är 
framme och motverka försämring av vattenkvalitén 
på lång sikt.  
 
Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner, bero-
ende på avståndet till vattendrag och sjöar. Det 
finns primär zon, sekundär zon och tertiär zon. 
Inom primär och sekundär zon är det förbjudet 
med sådant som kan medföra risker för vattenkva-
litén.  
 
Här är de föreskrifter och även riktlinjer och råd 
som är viktigast att tänka på vid en avverkning 
inom vattenskyddsområdet: 
 
Upplag av bark, flis, spån, timmer etc. 
 
I den primära zonen krävs tillstånd för permanen-
ta upplag av skogsprodukter utan tak. Oftast räk-
nas ett upplag som permanent om skogsproduk-
terna ligger över ett år alternativt om platsen är 
ständigt återkommande. I den sekundära zonen 
krävs tillstånd för sådana upplag om de placeras 
närmare än 50 m från ett vattendrag. I tertiär zon 
finns inget tillståndskrav för permanenta upplag, 
men tänk på att underlaget inte får vara vatten-
mättat eller översvämmat. När upplag tas bort 
måste bark och andra rester städas bort oavsett 
var upplaget varit placerat. 
 
Diesel, bensin och andra kemikalier 
 
Det krävs en anmälan om den hanterade och/eller 
lagrade volymen petroleumprodukter (t.ex. diesel 
och bensin) är större än 250 liter per år. Drivmedel 
i tank på fordon omfattas inte av tillstånds- eller 
anmälningskravet.  
 
När petroleumprodukter hanteras inom primär 
eller sekundär skyddszon ska det finnas en skylt 
som anger att verksamheten sker inom vatten-
skyddsområde. Skyltarna tillhandahålls av teknis-
ka kontoret på Uddevalla kommun. 

 
Det krävs även tillstånd för all hantering av sådana 
kemikalier som kan vara skadliga för grund- eller 
ytvatten, om den sammanlagda hanterade 
och/eller lagrade volymen av kemikalier är större 
än vad som normalt finns i ett vanligt hushåll. Ke-
mikalierna ska förvaras på ett sådant sätt att spill 
inte uppkommer, detta görs bäst genom att förva-
ringsplatsen vallas in. 
 
När kemikalier hanteras ska marken skyddas från 
att förorenas vid spill. 
 
Det finns särskilda regler för kemiska produkter 
som förvaras i en cistern som är större än 1 m³. 
Läs mer på www.uddevalla.se eller kontakta mil-
jökontoret i din kommun. 
 
Bekämpningsmedel 
 
Plantor som är behandlade med bekämpnings-
medel får inte jord- eller vattenslås inom den pri-
mära zonen. 
 
Riktlinjer och råd 
 
Vid anmälan om avverkning inom vattenskydds-
området bör fastighetsägaren eller ombudet tydligt 
redovisa vilken hänsyn som planeras för att undvi-
ka negativ påverkan på vatten. 
 
Det är viktigt att stor hänsyn till vatten tas vid alla 
skogsbruksåtgärder. Det bör inte förekomma kör-
skador i för vattnet viktiga områden som t.ex. 
våtmarker, utströmningsområden, vattendrag eller 
i kantzonen till dessa områden. 
 
Närmast vattnet lämnas eller skapas en busk- och 
lövrik miljö. Följ Skogsstyrelsens riktlinjer kring 
skogsbruk vid vatten.  
 
Vatten som avleds via skyddsdikning kan innebära 
en grumling och försämring av vattenkvaliteten. 
Det bör därför undvikas inom primär och sekundär 



zon. Om skyddsdikning inte kan undvikas är det 
viktigt att dikena inte leds direkt ut i vattendraget.  
 
Allmänt om vattenskyddsområdet 
 
Köperödssjöarnas vattenskyddsområde har fast-
ställts av Länsstyrelsen och föreskrifterna trädde i 
kraft den 1 januari 2010. Föreskrifterna i sin hel-
het och en zoombar karta över området finns på 
Uddevalla kommuns hemsida: www.uddevalla.se. 
Sök på vattenskydd. Om du har andra frågor kring 
vattenskyddsområdet eller föreskrifterna kan du 
vända dig till miljökontoret i din kommun. 

 
Ansökan/anmälan till miljökontoret 
 
Tänk på att om det krävs tillstånd eller anmälan 
ska det lämnas in i god tid, minst 6 veckor innan 
du tänkt påbörja din verksamhet, så du hinner få 
tillstånd eller en bekräftelse på din anmälan innan 
du ska börja. Blanketter för tillstånd och anmälan 
finns på miljökontorets hemsida. Du får betala en 
handläggningsavgift för tillstånd och anmälan. 
 
 

Om en olycka inträffar – ring 112 
 
Om det inträffar ett läckage eller en olycka som innebär risk för att yt- eller grundvattnet 
förorenas ska det omedelbart anmälas på telefon 112 till räddningstjänsten.  
 
Tala om att olyckan skett i ett vattenskyddsområde.  
 
Kontakta även miljökontoret i din kommun snarast möjligt. 


