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Utkom från
trycket den
12 maj 1995

Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; fastställelse av skyddsområde för kommunal
grundvattentäkt på del av fastigheten Vivsta 13:19, Timrå
kommun;
beslutad den 9 mars 1995.
Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) skyddsområde för
grundvattentäkten på del av fastigheten Vivsta 13:19, Timrå kommun. Skyddsområdet skall
ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Inom Skyddsområdet skall nedanstående
föreskrifter gälla.
§ 1 ALLMÄNT
Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på
upprättad skyddsområdeskarta i bilaga 4 samt brunnsområdesplan i bilaga 2 i dokumentet
”Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt belägen på delar av
fastigheten Vivsta 13:19 i Timrå kommun”, VBB VIAK daterad 1994-06-14. För angivet
reservtäktsområde, i bilaga 4, skall gälla samma föreskrifter som för yttre skyddsområde.
Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.
Den geohydrologiska bakgrunden (grundvattnets transportvägar, föroreningsrisker etc) till de
olika indelningarna och avgränsningar av skyddsområdet finns beskrivet i ovan angivna
dokumentet.
Avgränsningarna av de olika områdena består av fastighetsgränser, linjer mellan ”hörn” på
fastigheter eller 25 meter in på land från Indalsälvens strandlinje (vid övre dämningsgräns
+23,0). Där en avgränsning ej passar in på något av dessa alternativ finns koordinater för
avgränsning på skyddsområdeskartan.
§ 3 BRUNNSOMRÅDE
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet inhägnas.
Brunnsområdet utgörs av del av fastigheten Vivsta 13:19.
§ 4 INRE SKYDDSZON

a. HANTERING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PETROLEUMPRODUKTER
ELLER ANDRA FÖR GRUNDVATTNET OCH ÄLVVATTNET SKADLIGA ÄMNEN
Får ej förekomma, förutom följande undantag.
Enskilda motordrivna fordon/båtar får medföra och använda de petroleumprodukter som
behövs för deras framförande på Indalsälven.
I skogsbruket får vid användning av motorsåg medföras och användas de petroleumprodukter
som behövs för sågens drift.
b. JORDBRUK, HANDELSTRÄDGÅRDAR OCH SKOGSBRUK
Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (t ex handelsgödsel, stallgödsel etc) och
bekämpningsmedel får inte förekomma.
Permanenta upplag av bark och timmer, hantering och lagring av bekämpningsmedel och
träskyddsmedel får ej förekomma.
c. HUSHÅLLSSPILLVATTEN DAGVATTEN, AVFALL
Infiltrationsanläggningar, avloppsledningar eller dagvattenledningar får ej förekomma.
Utsläpp av avlopps- eller dagvatten får ej ske. Deponering av avfall eller snö från trafikerade
ytor får ej förekomma.
d. INDUSTRIELL VERKSAMHET
Industriell verksamhet får ej etableras.
e. VÄGHÅLLNING, VÄGAR OCH BROAR
Vägar och broar får ej anläggas. Tillverkning eller upplag av asfalt,oljegrus eller vägsalt får ej
förekomma.
f. TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN
Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten får ej förekomma.
g. ENERGIANLÄGGNINGAR
Mark och sjövärmeanläggningar typ ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme, sjövärme får
ej anläggas
h. TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Får ej förekomma.
i. BORRNINGAR

Borrningar i jordlagren ned till grundvattenytan får ej förekomma, förutom de som direkt kan
knytas till vattentäktsverksamhet.
j. ÖVRIGT
Ingen verksamhet eller annan påverkan på botten av Indalsälven får förekomma.
§ 5 YTTRE SKYDDSZON
a. HANTERING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PETROLEUMPRODUKTER
ELLER ANDRA FÖR GRUNDVATTNET OCH ÄLVVATTNET SKADLIGA
ÄMNEN.
Får ej förekomma, förutom följande undantag.
Befintlig hantering, lagring och användning av petroleumprodukter för bostadsfastigheters
oljeförsörjning får fortsättningsvis användas. Dessa lagrade volymen vid läckage säkert kan
förhindras tränga ned i marken.
Motordrivna fordon/båtar får medföras och använda de petroleumprodukter som behövs för
deras framförande.
I skogsbruk får vid användning av motorsåg medföras och användas de petroleumprodukter
som behövs för sågens drift. För övriga skogsbruksmaskiner gäller att förvaring och hantering
av petroleumprodukter för drift ej får ske utan medgivande och efterföljande av eventuella
föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
b. JORDBRUK, HANDELSTRÄDGÅRDAR OCH SKOGSBRUK
Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen, handelsgödsel, stallgödsel och
bekämpningsmedel får inte förekomma.
Permanenta upplag av bark och timmer, hantering och lagring av bekämpningsmedel och
träskyddsmedel får ej förekomma.
c. HUSHÅLLSPILLVATTEN, DAGVATTEN, AVFALL
Avlopps- och dagvattenledningar får ej anläggas (undantaget de som anordnas för
vattenverksbyggnaden). Utsläpp av spill- och dagvatten får ej ske. Befintliga anläggningar får
fortsättningsvis användas i nuvarande omfattning, såvida inte tillsynsmyndigheten beslutar
annat. Dessa anläggningar skall dock underhållas så att de ej kan skada grusåsens
grundvattenmagasin. Regelbunden tillsyn skall utföras.
Deponering av avfall får ej förekomma
d. INDUSTRIELL VERKSAMHET
Etablering av industriell verksamhet bör i möjligaste mån undvikas.
Verksamhet som kan medföra skada på grundvattnet får ej etableras.

Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
e. VÄGHÅLLNING, VÄGAR OCH BROAR
Anläggande av allmänt trafikerade vägar och broar får inte ske utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Om allmänt trafikerade vägar och broar skall anläggas skall dessa
utföras på sådant sätt att risken för grundvattenskada på grusåsens grundvattenmagasin
minimeras, dels vid anläggandet och dels vid eventuella framtida utsläpp.
Asfalt, oljegrus eller vägsalt får användas på trafikerade ytor under förutsättning att denna
hantering utförs på sådant sätt att den inte riskerar att skada grusåsens grundvattenmagasin.
Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får dock inte förekomma.
f. TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN
Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten skall i möjligaste mån undvikas och får ej ske
till en lägre nivå än 3 meter över högsta grundvattenyta eller åsens överyta.
Schaktningsarbeten får inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det inte
är uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Tillfartsvägen skall vara
avspärrade. På eventuella uppbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande
vegetationstäcke. Deponering av främmande massor får inte ske. Risken för oljespill vid
täktverksamhet skall beaktas.
g. ENERGIANLÄGGNINGAR
Mark- och sjövärmeanläggningar typ ytjordsvärme, bergvärme, grundvattenvärme, sjövärme
får ej anläggas. Befintliga anläggningar får dock fortsättningsvis användas i nuvarande
omfattning. Dessa skall dock underhållas så att de ej kan skada grusåsens
grundvattenmagasin. Regelbunden tillsyn skall utföras.
h. TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Transport av farligt gods skall i möjligaste mån undvikas.
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på nr 90 000. Det bör
poängteras att paragrafen även gäller för ett vattenområde.
i. BORRNINGAR
Borrningar i jordlagren ned till grundvattenytan får förekomma, förutom de som direkt kan
knytas till vattentäktsverksamheten.
§ 6 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Det åligger ägare och/eller nyttjare av fatighet inom skyddsområdet att förutom iakttagande
av normal aktsamhet tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för
grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och
hälsoskyddskontoret.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade
föreskrifter.
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter
stadgas i vattenlagen.

Ragnar Holmberg
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