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Förvaltning, handläggare, telefon

Tekniska enheten
Carina Nilsson, 0620-68 21 93

INBJUDAN TILL SAMRÅD ANGÅENDE SANDS VATTENTÄKT, SOLLEFTEÅ
KOMMUN
INLEDNING
Sollefteå kommun kommer att ansöka om reviderat vattenskyddsområde med
föreskrifter för vattentäkten i Sand. Dessa ersätter det gamla vattenskyddsområdet från
1971.
Verksamhetsutövare och huvudman för vattentäkten är Sollefteå kommun. Som
konsultstöd i ansökningsprocesserna har kommunen anlitat Viltmyr Evolution AB.
Syftet med revideringen av skyddsområdet med tillhörande föreskrifter är att skapa ett
långsiktigt skydd av dricksvatten för boende i Sand med omnejd.
Samråd
Som en del i ansökningsprocesserna genomförs nu samråd med berörda myndigheter,
sakägare (fastighetsägare och näringsidkare) och allmänhet. Samråd med sakägare sker
skriftligt via detta utskick och vid ett offentligt möte. Vid mötet kommer kommunen att
presentera det nya vattenskyddsområdet med föreskrifter. Alla är välkomna att delta,
ställa frågor och komma med synpunkter.
Tid: kl 19.00 den 4 juni 2018
Plats: Forsmoträffen, Sand 118, Sollefteå
Efter att samråden genomförts kommer ansökningshandlingar och föreskrifter att
eventuellt justeras. Därefter kommer ansökan om vattenskyddsområde med
föreskrifterna att behandlas av länsstyrelsen. Kommunen kommer sedan att skicka ut
handlingarna på remiss till myndigheter och markägare för synpunkter. Efter
genomförda remissomgångar och efter det att man tagit hänsyn till eventuella inkomna
synpunkter, fattas beslut om vattenskyddsområdet med föreskrifter av
kommunfullmäktige i Sollefteå kommun.
Ansökan om vattenskyddsområde sker enligt Miljöbalkens 7:e kapitel.
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Underlagshandlingar för samrådet som har tagits fram bifogas denna inbjudan, se bilaga
1a, 1b och 2. Informationsmaterial kommer även att delas ut vid mötet.
Tidigt samrådsmöte med länsstyrelsen har genomförts.
Om ni inte har möjlighet att närvara vid mötet eller om Ni vill lämna synpunker så tar vi
tacksamt emot Era synpunkter fram till den 29 juni 2018. Eventuella frågor och/eller
synpunkter kan lämnas muntligt till Karl-Göran Viltmyr, Viltmyr Evolution AB,
Telefon: 070-356 45 88 eller skriftligt till:
Karl-Göran Viltmyr
Adress: Vargvägen 95, 906 42 UMEÅ
E-post: karl-goran@viltmyr-evolution.se

Med vänlig hälsning

Carina Nilsson
SOLLEFTEÅ KOMMUN
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Samrådsunderlag gällande vattentäkten i Sand, Sollefteå kommun
Skyddsområden
Ett förslag på fyra olika skyddszoner har upprättats. Syftet med skyddszonerna är att
med bl a föreskrifter ge ett långsiktigt skydd till vattentäkten. Indelningen i skyddszoner
har gjorts enligt riktlinjer från Naturvårdsverket som finns sammanfattade i skriften
Handbok om vattenskyddsområde (2010:5). Indelningen av skyddsområdet görs med
avseende på vilken grad av försiktighet som bör iakttas i de olika områdena utifrån
vattenförekomstens egenskaper och behov av skydd.
De skyddszoner som föreslås inrättas är följande:
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen
består av området närmast brunn.
Primära skyddszonen täcker den del av grundvattenmagasinet där uppehållstiden för
vattnet är mindre än 100 dygn innan vattentäkten nås.
Den sekundära skyddszonen omfattar den del av tillrinningsområdet som har en
tillrinningstid på minst 100 dygn från dess inre gräns och minst ett år från dess yttre
gräns.
De delar av ett tillrinningsområde som faller utanför någon av ovan nämnda klassningar
räknas till tertiära skyddszonen.
Förslag till skyddsområden presenteras grafiskt i Bilaga 1a och 1b.
Riskanalys
För att identifiera och värdera olika risker har en riskanalys av verksamheterna kring
Sands vattentäkt genomförts.
De risker som har identifierats, och som innebär aktiv riskhantering eller att risken måste
reduceras med förebyggande och/eller förberedande åtgärder, är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spridning av växtnäring på skogsmark/jordbruksmark
Spridning av bekämpningsmedel på skogsmark/jordbruksmark
Framtida och befintliga brunnar (energianläggningar eller dricksvattenbrunnar
etc.)
Enskilda avloppsanläggningar
Pumpstationer och kommunalt avlopp
Skotertrafik längs skoterled
Trafikolycka
Olycka med transport av farligt gods
Framtida saltning av väg
Spridning av bekämpningsmedel på banvallen
Framtida upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus
Upplag för ex sliprar, byggmaterial, virke mm.
Förorenad mark
Läckage från hantering av petroleumprodukter
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Framtida transformatorstation
Framtida grustäktverksamhet
Bränder
Sabotage
Framtida och befintlig miljöfarlig verksamhet
Oljeläckage vid Forsmo kraftverk
Dammbrott vid Forsmo kraftverk
Framtida båttrafik

De risker som kan orsaka de allvarligaste konsekvenserna bedöms, förutom
bekämpningsmedel på skogssmark och jordbruksmark, vara skotertrafik längs skoterled,
trafikolycka, olycka med transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel på
banvallen, förorenad mark, läckage från hantering av petroleumprodukter, framtida
transformatorstation, samt oljeläckage och dammbrott vid Forsmo kraftverk.
Merparten av de risker som identifierats regleras genom revidering av skyddsområde
med tillhörande föreskrifter.

Skyddsföreskrifter
Ett förslag till skyddsföreskrifter återfinns i bilaga 2.
Skyddsföreskrifterna reglerar följande:
§ Vattentäktszon
§ Petroleumprodukter och andra kemikalier
§ Skogsbruk
§ Bekämpningsmedel
§ Växtnäringsämnen
§ Hushållsspillvatten
§ Underhåll av järnväg
§ Miljöfarlig verksamhet
§ Underhåll av väg och parkeringsytor
§ Materialtäktverksamhet, andra schaktarbeten och markarbeten
§ Energianläggningar
§ Brunnar
§ Allmänna bestämmelser
§ Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Om särskilda skäl föreligger får kommunen meddela dispens från föreskrifter som har
meddelats för skyddsområdet.

Bilaga 1a
Bilaga 1b
Bilaga 2

Förslag till vattenskyddsområde med skyddszoner, Översikt
Förslag till vattenskyddsområde med Primär och Sekundär zon
Förslag till föreskrifter

