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 JOHAN PERSSON

Vattentäkten där v atten från
Rössjön får en naturlig
rening på den gamla
Sågv erkstomten ska få ett
bättre sky dd. Det påv erkar
hela området runt de stora
sjöarna.

Stäng
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Publicerad 30 augusti 2006 kl. 10:51

Skyddsområde runt Rössjön väcker

farhågor
Kommunen håller på att ta fram nya regler för att skydda dricksvattnet från Rössjön.

Regler som kan innebära allt från stopp för värmepumpar till nya krav på

stugområdenas avlopp.

ÄNGELHOLM. Än så länge finns inga kartor eller förslag för

vattenskyddsområdet att visa. Men arbetet mellan konsulter och personal

från kommunens tekniska kontor och miljökontoret pågår för fullt.

— Det är bra att det här viktiga jobbet genomförs nu. Som det verkar nu ska

inte skyddsreglerna inte ska innebära några stora inskränkningar för dem

som bor i området, säger miljöchef Björn Berséus.

På miljökontoret har några ansökningar om värmepumpar lagts på hög

under sommaren. 

— Vi har inte fått någon information. Det är oro i byn och bland några

lantbrukare. Jag skulle inte få installera bergvärme med hänvisning till att

huset ligger nära bäcken som kommer från Snäckebotorp och rinner ut i

Rössjön. Men det är nog 500 meter till bäcken, säger Dag Tallqvist i

Lärkeröd.

— Det blir inget generellt stopp för värmepumpar med ledningar i jorden,

men eftersom det alltid finns läckagerisker vill vi inte ha dem alldeles vid

vattnet. Det får prövas från fall till fall, säger miljöchefen, och pekar på att

nya värmepumpar har positiva effekter.

— Ersätter vi oljepannor minskar riskerna med tankbilar som kan orsaka utsläpp, säger Berséus.

Runt Rössjön finns mest skog och för skogsbruket innebär vattenskyddsreglerna inga problem. Största

intresset inriktas i stället på alla enskilda avlopp som finns i området. Här blir det antagligen fler kontroller

och krav från miljökontoret.

Det kan bli aktuellt att bygga ut kommunens nät, eller nya egna minireningsverk där det redan finns

gemensamhetsanläggningar för tätare bebyggelse.

— Nedre Århult är ett sådant exempel där vi har problem med att ordna enskilda avlopp, säger Björn Berséus.

Andra frågor som kommer upp i vattenskyddsområdena gäller ny miljöfarlig verksamhet. Bensinmacken i

Lärkeröd hamnar inom området, och skulle knappast få klartecken om det kom en förfrågan om nybygge.

Det kan bli aktuellt med förbud mot miljöfarliga transporter på fler vägar. Nu finns bara förbudet på vägen

som går mellan Rössjön och Västersjön.

— Vi vill inte gå ut med några detaljer än. Så fort det finns ett färdigt förslag ska vi skicka ut det på remiss

och kalla till samrådsmöte i trakten, säger Christer Sundelius, driftsingenjör på vattenverket och med i

arbetsgruppen. 

Under de tio år som Ängelholm har tagit vatten från Rössjön har det inte varit några incidenter. Systemet är

ganska säkert konstruerat. Grundvatten pumpas upp från 15 meters djup vid strandkanten och släpps sedan ut
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i dammar vid Tollsjö. Trycket från dammarna gör att grundvattnet höjs på ett litet område, och det är av den

höjningen vatten pumpas ut i två tolv kilometer långa ledningar till Brandsvig.

Före transporten har det blivit bra rening genom 15 meter sand och dammarna. Vid Brandsvig späds

Rössjövattnet med lika mycket grundvatten från den vattentäkten, pH-värdet höjs och ytterligare ett filter

renar. 

— Ängelholmarna förbrukar 7 000 kubikmeter per dygn. Skulle det hända något vid Rössjön kan vi stänga de

ledningarna och klara försörjningen med Brandsvig, säger Christer Sundelius.
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