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Granvågs vattenskyddsområde 
 
 
Syftet med Granvågs vattenskyddsområde och dess föreskrifter är att skapa ett långsiktigt 
skydd av dricksvatten för boende i Granvåg och Sollefteå. Vattnets kvalitet ska bibehållas 
eller förbättras samtidigt som vattnets kvantitet säkras. Föreskrifterna ska reglera och 
förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra skada eller förorening av råvattnet 
till Granvågs vattentäkt. Vid prövning av tillstånd ska den sökta verksamheten prövas 
individuellt gentemot detta syfte.  
 
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som framgår av karta i bilaga 1. 
Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. 
I de fall skyddszonsgränsen på kartan sammanfaller med väg eller järnväg, ska väg- eller 
järnvägsområdet anses ligga inom skyddszonen. 
  
Dessa föreskrifter träder i kraft när de antagits av länsstyrelsens i Västernorrlands län. 
I enlighet med 7 kap. 22 § MB (och 7 kap. 30 § MB) gäller föreskrifterna även om de 
överklagas.  
 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder dessa föreskrifter i kraft på dagen två 
år efter skyddsföreskrifternas antagande om inget annat meddelas av Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. 
Verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om den 
som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en 
ansökan om tillstånd, respektive gjort en anmälan till Sollefteå kommun. 
 
Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana 
bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Ny lagstiftning eller 
bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar 
skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. 
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för VA-anläggningen och i 
vars intresse vattenskyddsområdet fastställs är Sollefteå kommun. 
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Definitioner av begrepp 
 
 
Avverkning Med avverkning avses föryngringsverksamhet som är ett halvt 

hektar eller större. Röjning, gallring och blädning som främjar 
skogens utveckling omfattas inte. 

 
Avloppsanläggning    Anläggning som tar emot hushållsspillvatten.  
 
 
Bekämpningsmedel Avser här kemiska eller biologiska produkter (växtskyddsmedel, 

biocidprodukt eller bioteknisk organism) som är avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer 
orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs 
hälsa. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket 
medan biocidprodukter används i industriella sammanhang. 

 
Fordon Avser här varje motordrivet transportmedel som kan framföras på 

mark, vatten, is eller snö. 
 
Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, destruktion, 
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden. 

 
Hushållsspillvatten Spillvatten eller annan flytande orenlighet från hushåll, bland 

annat bad- disk- och tvättvatten samt vatten från vattenklosett.  
 
Huvudman Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

med tillhörande ledningsnät. 
 
Kemikalier Avser här bland annat impregneringsmedel, lösningsmedel och 

syror. 
 
Materialtäkt Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 
 
Maskinell  
markberedning Åtgärd före sådd eller plantering inom skogsbruket. 
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Miljöfarlig  
verksamhet Avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett 

eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den miljöfarliga 
verksamheten definieras här i två punkter: 

- Direkta utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från 
mark, byggnader eller anläggningar till mark, vattenområde eller 
grundvatten.  

- Risker för olägenheter som kan uppkomma genom andra former 
av utsläpp eller föroreningar från användning av mark, 
byggnader eller anläggningar, tex deponier, verkstäder, m.fl.  
 

Petroleumprodukter Avser här drivmedel som tex bensin och diesel, men även olja, 
hydraulolja och liknande produkter som kan påverka grundvattnet. 
Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för 
återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan 
lagstiftning. 

 
Skyddsanordning Avser här anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas 

från en läckande cistern, tank eller annan behållare. 
Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha skydd, 
liksom täta väggar och golv. En invallning är en annan typ av 
skyddsanordning. Uppställningar av fordon och förvaringstankar, 
stationära förbränningsmotorer och liknande utrustningar ska vara 
placerade så att hela den lagrade volymen kan tas om hand vid 
läckage och förhindras tränga ner i marken eller nå vattentäkten. 

 
Smittskyddsbarriär Med en smittskyddsbarriär menas en skyddsåtgärd som motverkar 

förekomst och spridning av sjukdomsframkallande bakterier, virus 
och parasiter från en avloppsanläggning.  

 
Underjordsarbete Underjordsarbete innebär arbete under jord, här avses maskinellt 

arbete under marknivå, tex tunnelarbete eller andra 
grundläggningsarbeten med rör, brunnar, jordförstärkning med 
mera. 

 
Upplag Högar av material som läggs öppet och direkt på marken. 
 
Uppställning Uppställning innebär att ett fordon parkeras för en tid som avviker 

från normal användning av den aktuella fordonstypen. Med 
uppställning avses inte avställning för säsongsnyttjande av diverse 
fordon. 

 
Växtnäring Konstgödsel, stallgödsel, avloppsslam och liknande som syftar till 

att höja växtproduktionen.  
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Yrkesmässig  
verksamhet Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig 

verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss 
verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och 
varaktighet, samt att ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av 
självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara 
uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. 
Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes 
huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar 
gränsdragningen mot hobbyverksamhet.  
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Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken 
 
 
§ 1 Petroleumprodukter och andra kemikalier 
 
Primär skyddszon: 
 

a) Uppställning av fordon som inte är i bruk är förbjudet.  
b) Tvätt av fordon, maskiner och förbränningsmotorer är förbjudet.  
c) Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter är förbjudet. 
d) Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter 

med olja för uppvärmning kräver tillstånd. 
e) Vägbeläggning kräver tillstånd. 

 
Sekundär skyddszon:  
 

f) Uppställning av fordon som inte är i bruk är förbjudet.  
g) Tvätt av fordon, maskiner och förbränningsmotorer är förbjudet.  
h) Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.  

 
Undantag för a och f gäller: 

- Uppställning av fordon som inte är i bruk som är utrustad med skyddsanordning 
eller är placerad så att läckage till mark förhindras. 
 

Undantag för b och g gäller: 
- Tvättning på plats där tvättvattnet inte kan infiltrera till marken. 
- Tvättning på plats där tvättvattnet renas av godkänd olje- och bensinavskiljare 

innan infiltration till mark. 
 
Undantag för c och h gäller:  

- Transporter, drivmedel i maskiners och fordons egna tankar, 
transformatorstationer och reservaggregat med skyddsanordning.  
  

Undantag för c gäller: 
- Petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för 

uppvärmning, där tillståndskrav gäller enligt punkt d ovan. 
 

 
§ 2 Skogsbruk  
 
Primär skyddszon:  
 

a) Askåterföring, byggande av skogsbilväg och plantering med kemiskt 
skyddsbehandlade plantor är förbjudet.  

b) Upplag av bark, flis, spån och timmer är förbjudet.  
c) Maskinell markberedning och avverkning kräver tillstånd. 
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Sekundär skyddszon:  
 

d) Askåterföring, byggande av skogsbilväg och plantering med kemiskt 
skyddsbehandlade plantor är förbjudet. 

e) Upplag av bark, flis, spån och timmer som producerats utanför primär och 
sekundär skyddszon är förbjudet. 

f) Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 månader kräver 
tillstånd.  

g) Maskinell markberedning och avverkning kräver tillstånd. 
 
Undantag för b, e och f gäller:  

- Lagring av ved och andra träbaserade produkter för uppvärmning för husbehov.  
 
 
§ 3 Bekämpningsmedel 
 
Primär och sekundär skyddszon:  
 

a) Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden.  
 
Tertiär skyddszon:  
 

b) Hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd.  
c) Hantering av bekämpningsmedel på järnväg kräver anmälan.  

 
Undantag för a och b gäller:  

- Skadedjursbekämpning för hushållsbehov på och i byggnader. 
 
Undantag för b gäller: 

- Hantering av bekämpningsmedel på järnväg, vilket är anmälningspliktigt. 
 

 
§ 4 Växtnäring  
 
Primär skyddszon:  
 

a) Spridning av växtnäring på skogsmark är förbjudet. 
b) Övrig yrkesmässig hantering av växtnäring kräver tillstånd.  

 
Sekundär skyddszon:  
 

c) Yrkesmässig hantering av växtnäring kräver tillstånd. 
 
Undantag för b och c gäller:  

- Verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken eller dess 
följdförfattningar 
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§ 5 Hushållsspillvatten 
 
Primär skyddszon: 
 

a) Inrättande av avloppsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden. 
 

Sekundär skyddszon: 
 

b) Inrättande av avloppsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden. 
 
Undantag för b gäller:  

- Avloppsanläggningar för hushållsspillvatten som uppfyller hög skyddsnivå med 
avseende på hälsoskydd, vilket innebär att det ska finnas en smittskyddsbarriär.    

 
 
§ 6 Underhåll av järnväg 
 
Primär och sekundär skyddszon:  
 

a) Upplag av impregnerade träsliprar är förbjudet.  
 
Tertiär skyddszon: 
 

b) Upplag av impregnerade träsliprar kräver tillstånd. 
 
 
§ 7 Miljöfarlig verksamhet 
 
Primär och sekundär skyddszon:  
 

a) Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller 
anmälningsskyldighet enligt miljöbalken eller dess följdförfattningar, är 
förbjuden. 
 

Tertiär skyddszon:  
 

b) Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 
miljöbalken eller dess följdförfattningar, kräver tillstånd. 

 
 
§ 8 Vägar och parkeringsytor 
 
Primär skyddszon:  
 

a) Spridning av dammbindningsmedel och halkbekämpningsmedel som innehåller 
salt kräver anmälan.  
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Undantag för a gäller:  
- Saltinblandad sand (max 5 %). 

 
 
§ 9 Materialtäktverksamhet, andra schaktarbeten och markarbeten 
 
Primär skyddszon:  
 

a) Etablering av och utvinning från materialtäkt är förbjudet.  
b) Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete kräver tillstånd.  

 
Sekundär skyddszon: 

 
c) Etablering av och utvinning från materialtäkt är förbjudet. 
d) Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete kräver tillstånd. 

 
Tertiär skyddszon: 
 

e) Etablering av och utvinning från materialtäkt är förbjudet.  
 
Undantag för b) gäller:  

- Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete till 0,5 meters djup. 
 
Undantag för d) gäller:  

- Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete till 1 meters djup. 
 
 
§ 10 Energianläggningar 
 
Primär skyddszon:  
 

a) Nya energibrunnar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg eller 
mark är förbjudet.  

 
Sekundär skyddszon:  
 

b) Nya energibrunnar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg är 
förbjudet.  

c) Nya anläggningar för ytjordvärme för lagring och utvinning av värme eller kyla ur 
mark kräver tillstånd.  

 
 
§ 11 Uttag av vatten  
 
Primär och sekundär skyddszon:  
 

a) Nyanläggning av anläggningar för uttag av vatten är förbjuden.  
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§ 12 Skyltar 
Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att 
sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet. 
 
 
Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den hantering och de 
verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för drift, utveckling och 
underhåll av den kommunala dricksvattenförsörjningen.  
 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 
kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av 
miljöbalken alternativt föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning 
enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad eller prövas enligt väglagen (1971:1948), 
lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på 
miljöbedömning enligt 6 kap, MB ställs. 
 
Tillstånd och dispenser 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB prövas av den 
nämnd inom Sollefteå kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dispens från förbud enligt föreskrifter ska sökas 
hos Sollefteå kommun. Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl.  
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