
Information till boende och verksamheter 
inom Primär skyddszon 

Varför har vi vattenskyddsområden?

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi 
människor kan avstå från mycket men vi klarar oss 
inte utan vatten. Vattenskyddsområden finns till för att 
skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvatt-
net. Målet är att vi och kommande generationer ska 
kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

Vad innebär det att bo i ett                            
vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser 
(skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och 
inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas. För dig som 
bor inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestäm-
melser. Det handlar om att du måste vara extra försiktig 
med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. 
Vissa saker måste du ha tillstånd till från miljönämn-
den, andra saker får du inte göra alls.

Gäddviks vattenskyddsområde

Gäddviks vattenskyddsområde skyddar både grund-
vattnet och ytvattnet som används för att producera 
dricksvatten för 64 000 lulebor. Skyddsområdet är 
indelat i 5 zoner; Vattentäktszon, Primär skyddszon, 
Sekundär skyddszon A och B samt Tertiär skyddszon. 
Inom området regleras 14 olika verksamheter med 
föreskrifter. 

Detta är endast ett utdrag ur Länsstyrelsens beslut 
om vattenskyddsområde för Gäddviks vattentäkt. 
Beslutet i sin helhet hittar du på www.lulea.se/vatten-
skyddsomrade.

Vid olycka inom vattenskyddsområdet
Ring alltid 112

som i sin tur kan larma Räddningstjänsten                   
eller vattenverket 

Vad gäller just dig inom primär skyddszon?

• Du får inte hantera eller lagra diesel, bensin eller ol-
jeprodukter annat än i mindre mängder (mindre än 50 
l). Har du en cistern för oljeeldning och uppvärmning 
av byggnad så är den undantaget förbudet men kräver 
tillstånd från miljönämnden.

• • • Gäddviks vattenskyddsområde

• Du får inte använda några kemiska bekämpnings-
medel. Undantaget är punktbekämpning av skadedjur 
och ohyra med bekämpningsmedel märkt klass 3. 

• Yrkesmässig gödselhantering kräver tillstånd från 
miljönämnden. Du får inte lagra gödsel direkt på mark. 

• Upplag av bark, flis, spån och timmer får endast 
läggas upp under högst 1 år och kräver tillstånd från 
miljönämnden. Brännved för husbehov är undantaget. 
Skall du avverka skog inom området behöver du till-
stånd från miljönämnden. Gallra och röja skog kräver 
inget tillstånd. Tillstånd för markavvattning söker du 
som vanligt hos länsstyrelsen.

• Nya avloppsanläggningar kräver tillstånd från 
miljönämnden. Tillstånd krävs också om du gör en 
väsentlig förändring av din avloppsanläggning. En 
sådan ändring skulle t.ex. kunna vara att du flyttar 
permanent till ditt fritidshus och avloppet behöver 
förstärkas.

Primär skyddszon



• Du får inte förvara avfall eller förorenade massor 
direkt på mark.

• Saltning av vägar är förbjudet. Du får inte heller lägga 
upp snö inom zonen som kommer från ytor utanför 
zonen 

• Det är förbjudet att bedriva kommersiella materialtäk-
ter inom området. Täkter för husbehov kräver tillstånd 
från länsstyrelsen.

• Arbetsmaskiner och arbetsfordon ska när de tankas 
och inte används stå uppställda på tät yta så att spill och 
läckage kan samlas upp och inte rinna ut i ytvattnet eller 
tränga ner i grundvattnet.

• För parkeringsytor som är större än fem p-platser 
krävs särskild dagvattenhantering. Tvätta bilen får du 
endast göra på plats där det smutsiga vattnet kan ledas 
till avlopp via oljeavskiljare.

• För energianläggningar i jord, berg eller vattenområde 
krävs tillstånd från miljönämnden.

• Det krävs tillstånd för schaktning vid större byggpro-
jekt. Återfyllnad med slagg eller andra avfallsprodukter 
kräver tillstånd från miljönämnden.

• Du får inte tömma din båts sanitetstank i vattendrag 
inom den primära skyddszonen.

• Det får inte förekomma genomfartstransport av far-
ligt gods i den primära skyddszonen. Ingen transport 
av farligt gods får ske på vattendrag. Detta gäller även 
isbelagda vattendrag.

Hur gör jag för att söka tillstånd?

Det är hos miljökontoret du ansöker om tillstånd. 
Blankett finns på kommunens hemsida, där framgår 
vilka uppgifter du ska lämna. För att undvika krav på 
kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så 
noggrant som möjligt och glöm inte att bifoga eventu-
ella bilagor. Tänk på att söka tillståndet i god tid, du 
behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksam-
het. Om det handlar om en pågående verksamhet har 
du två år på dig att ansöka om tillstånd efter det att 
beslutet om vattenskyddsföreskrifterna vunnit laga 
kraft.

Flera saker såsom oljehantering och hantering av 
kemisk bekämpningsmedel, är förbjudna inom delar 
av vattenskyddsområdet eftersom de innebär risker för 
vattenkvalitén. Om det finns särskilda skäl kan miljö-
nämnden ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges 
om det är förenligt med vattenskyddsföreskrifternas 
syfte. Dispens kan alltså endast ges i undantagsfall. 

Enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa tas en 
timavgift ut för handläggning av ansökan om tillstånd 
och dispens.

Miljökontoret

Besöksadress: Stadshuset på 
Rådstugatan 11

Adress: Miljökontoret
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