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Du som bor eller har ett företag inom ett vattenskydds-
område omfattas av föreskrifter som är viktiga att följa 

Dricksvatten är vårt viktigaste 
livsmedel och naturresurs
I Sundsvalls kommun finns 13 vattenskyddsområden för dricksvattenproduktion. 
Vattenskyddsområdena är till för att säkra att dricksvattnet inte förorenas.

Kontakta gärna miljökontoret så hjälper vid dig att göra rätt!  
Telefon: 060-19 11 90  
Mejl: miljonamnden@sundsvall.se



Eget avlopp
Ha koll på att avloppet fungerar som  
det ska och att det finns ett tillstånd  
från miljökontoret. 

Information och råd för egenkontroll  
finns på www.sundsvall.se. 

Dricksvatten
Om du planerar att anlägga en egen 
dricksvattenbrunn eller energibrunn  
kan du behöva samråda med 
miljökontoret för att få gräva eller  
borra. 

Kontakta oss för tips och råd.

Kemikalier
Använd inte bekämpningsmedel som 
innehåller gifter eller kemikalier som kan 
förorena grundvattnet. 

Ha en säker hantering av oljeprodukter. 
Om man tankar in gräsklipparen med olja 
eller byter olja på bilen måste bensin- och 
oljespill samlas upp.

Tvätta inte bilen hemma på gräsmattan/
gården. Använd en biltvätt med 
rening eller en gör-det-själv-hall med 
oljeavskiljare. 

Använd inte salt för halkbekämpning 
under vintern. Sand är ett bättre alternativ. 

Häll inte ut kemikalier i avloppet, 
exempelvis genom att skölja ur 
målarpenslar.



Gödselhantering
Det kan finnas restriktioner för att 
lagra eller sprida gödsel. Kontakta 
MittSverige Vatten & Avfall eller 
miljökontoret för att kolla vad som 
gäller. Tänk på att ha skyddsavstånd 
till vattendrag och att sprida när det är 
lämpligt under året. 

Mer information finns på www.msva.se,  
www.jordbruksverket.se och  
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland.

Gräva och avverka skog
Du kan behöva tillstånd från miljö-
kontoret för att göra grävarbeten  
och avverka skog. 



Vattnets resa
I Sundsvall hämtar vi det mesta av vårt dricksvatten från två stora älvar, Indalsälven 
och Ljungan. Längs älvarna löper grusåsar som innehåller olika lager av sand och grus. 
När vattnet har silats genom de olika lagren blir det rent. Vid en så kallad vattentäkt 
pumpas vattnet upp ur brunnar som finns i grusåsarna, och rinner sedan genom 
ledningar hem till oss. 



Projektet Vatten i världsklass
Den här informationen är en del i miljökontorets projekt Vatten i världsklass. 
Syftet är att göra en riskbedömning av behov av insatser och förebyggande 
åtgärder i vattenskyddsområden. Projektet är medfinansierat av Havs- och 
vattenmyndigheten.

Läs mer här:

sundsvall.se  - information om eget avlopp, dricksvatten, miljöfarliga verksamheter,

msva.se - information om vattenskyddsområden,

lansstyrelsen.se/vasternorrland - regler för vattenskyddsområden,

jordbruksverket.se  - information om hantering av gödsel. 


