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Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
VA-avdelningen
971 85 LULEÅ

Ändring av föreskrifter för Gäddviks vattenskyddsområde och 
grundvattentäkt, Luleå kommun

Beslut
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att ändra 
föreskrifterna för Gäddviks grundvattentäkt i Luleå kommun i enlighet med vad som 
anges nedan.

Beslutet träder i kraft den 30 december 2019.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelsedelgivning. Kungörelsen 
kommer inom tio dagar från dagen för detta beslut att införas i tidningarna Post- och 
Inrikes Tidningar, Norrbottens kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Kungörelse 
ska enligt 47 § delgivningslagen hållas tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på 
annan plats. Beslutet finns tillgängligt hos länsstyrelsen i Norrbottens län, 
miljöskyddsenheten, Stationsgatan 5, Luleå och på Luleå kommuns 
stadsbyggnadsförvaltnings avdelning vatten och avlopp, Midgårdsvägen 19, Luleå. 
Delgivning anses ha skett två veckor efter detta beslut.

Ändrade skyddsföreskrifter
Primär skyddszon
7 § Hantering av avfall
Förvaring av avfall och förorenade massor direkt på mark är förbjuden. Nedgrävning 
och spridning avfall på mark är förbjuden. Upplag och lagring av trädgårdsavfall, rena 
jordmassor eller motsvarande är undantaget förbudet.

10 § Motordrivna fordon och arbetsmaskiner
Tankning samt varaktig uppställning av motordrivna arbetsfordon eller arbetsmaskiner 
är förbjuden såvida inte uppställningsplatsen är utformad på ett sådant sätt att eventuellt 
spill och läckage lätt kan upptäckas och tas omhand innan det tränger ner i omgivande 
mark eller vatten.
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Uppställningsytor för motordrivna fordon med en yta motsvarande minst fem 
parkeringsfickor är förbjudna såvida inte nederbördsvatten samlas upp och renas 
alternativt avleds till det kommunala dagvattennätet. För utsläpp till annan recipient än 
ovanstående krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden såvida den inte sker på plats där förbrukat 
vatten avleds via avlopp till spillvattennätet.

Sekundär skyddszon A
24 § Motordrivna fordon och arbetsmaskiner
Tankning samt varaktig uppställning av motordrivna arbetsfordon eller arbetsmaskiner 
är förbjuden såvida inte uppställningsplatsen är utformad på ett sådant sätt att eventuellt 
spill och läckage lätt kan upptäckas och tas omhand innan det tränger ner i omgivande 
mark eller vatten.

Uppställningsytor för motordrivna fordon med en yta motsvarande minst fem 
parkeringsfickor är förbjudna såvida inte nederbördsvatten samlas upp och renas 
alternativt avleds till det kommunala dagvattennätet. För utsläpp till annan recipient än 
ovanstående krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden såvida den inte sker på plats där förbrukat 
vatten avleds via avlopp till spillvattennätet.

Sekundär skyddszon B
32 § Väghållning
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor.

Inom skyddszonen är det förbjudet att deponera eller lagra snö från trafikerade ytor 
utanför skyddszonen.

Paragrafer som stryks
§§ 13, 34, 38 stryks ur föreskrifterna. Förbudet regleras i annan lagstiftning.

Definitioner
Tillägg enligt nedan

Varaktig uppställning: Längre än 8 timmar.

Lagring: omfattar både lagring som en del att samla in avfall och lagring i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande.

Redogörelse för ärendet
Luleå kommun har den 14 juni 2019 inkommit med en ansökan till länsstyrelsen i 
Norrbottens län, om ändring av föreskrifterna för Gäddviks grundvattentäkt. 

Vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter beslutades den 23 april 2012 och 
trädde i kraft den 1 maj 2012. 
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Luleå kommun  ansöker nu om en mindre ändring, förtydligande samt att paragrafer 
som hör till annan lagstiftning stryks ur föreskrifterna. Syftet är att bättre kunna tolka 
föreskrifterna vid tillämpning samt att ta bort krav om aktiva åtgärder.

Länsstyrelsen skickade den 28 augusti 2019 till Luleå kommuns miljö- och 
byggnadsnämnd remiss om möjlighet att yttra sig gällande ändring av föreskrifter. I 
miljö- och byggnadsnämndens svar framgår att miljö- och byggavdelningen har genom 
tillsyn inom Gäddviks vattenskyddsområde sett ett behov av vissa förändringar av 
skyddsföreskriften. Vad gäller § 7 finns inga synpunkter, för §§ 10, 24 framhåller miljö- 
och byggnadsnämnden att paragraferna i sin nuvarande form inte är praktiskt 
genomförbara och att det vid en förändring av föreskrifterna är viktigt att syftet med 
dem uppnås. Gällande §§ 13, 34 och 38 finns inga synpunkter och för § 32 ger miljö- 
och byggnadsnämnden förslag på mer tydlig lydelse än den av 
stadsbyggnadsförvaltningens avdelning vatten och avlopp föreslagna paragraf. 

Förslaget till reviderade föreskrifter har kungjorts i Norrbottens Kuriren och 
Norrländska Socialdemokraten, den 4 oktober 2019 med svarstid på tre veckor. 
Handlingarna har då funnits tillgängliga hos länsstyrelsen i Norrbottens län samt på 
miljö- och byggavdelningen, Luleå kommun. Inga synpunkter har inkommit under 
perioden.

Länsstyrelsens bedömning
Ändring av föreskrifterna syftar till att tydliggöra innebörden av dessa, att ta bort 
föreskrifter som inte är aktuella samt att lägga till definitioner av termer. Tydliggörandet 
av föreskrifterna torde underlätta tillsynen. För markägare och verksamhetsutövare 
bedöms ändringen inte innebära någon förändrad status alternativt att det blir en 
mildring inom berört område. Länsstyrelsen finner skäl att ändra föreskrifterna i 
enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens avdelning vatten och avlopp ansökan med 
undantag för § 32 där lydelsen av paragrafen blir enligt miljö- och byggnadsnämndens 
förslag.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till regeringen. Se bilaga 1 för tillvägagångssätt.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövdingen efter föredragning av handläggare Mari 
Lindholm. I ärendets handläggning har även enhetschef Anna-Carin Ohlsson deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga
Hur man överklagar

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslutet intas i länets författningssamling

Kopia till
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges geologiska undersökning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Lantmäteriet Fastighetsbildning
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Vattenfall AB
Luleå kommun, miljö- och byggnadsnämnd
Luleå kommun, räddningstjänsten
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