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Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Torsby 
vattenskyddsområde 

beslutade den 17 april 2018 

(dnr 513-7169-2011) 

 

Länsstyrelsen har beslutat att förklara Torsby vattentäkt inklusive delar av vattentäktens 

tillrinningsområde som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger i Röjdans dalgång 

väster om Torsby tätort. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av 

bilagor till beslutet. 

Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i 

övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken) 

 

1§ Vattentäktszon  

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Området 

ska vara inhägnat. 

2§ Petroleumprodukter 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för hantering av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor. 

Undantag från förbudet gäller för  

• framdrivande av motordrivet fordon 

• transport av petroleumprodukter 

• oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter 

• petroleumprodukter i arbetsredskap som normalt används i ett hushåll. 

Tillstånd krävs  

för uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga 

fordon och stationära förbränningsmotorer. 

 

Utkom från trycket den 25 april 2018 
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Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs  

• för hantering av petroleumprodukter  

 

Undantag från tillståndskravet gäller för 

• framdrivande av motordrivet fordon 

• transport av petroleumprodukter 

• oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter 

• petroleumprodukter i arbetsredskap som normalt används i ett hushåll. 

 

 

Tertiär skyddszon 

Samma föreskrift som i sekundär skyddszon. 

 

3§ Bekämpningsmedel 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för hantering av bekämpningsmedel. 

Undantag från förbudet gäller för transport av bekämpningsmedel och för 

hushållshantering.  

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för användning av bekämpningsmedel. 

Undantag från tillståndsplikten gäller för hushållshantering. 

 

Tertiär skyddszon 

Samma föreskrift som i sekundär skyddszon. 
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4§ Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för lagring av naturgödsel, exempelvis i form av stallgödsel, flytgödsel eller 

urin, från mer än 2 djurenheter utan tät gödselvårdsanläggning. 

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen.   

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrift som i sekundär skyddszon. 

 

5§ Djurhållning 

Primär skyddszon 

Tillstånd krävs för djurhållning av mer än 2 djurenheter. 

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrift som i sekundär skyddszon. 

 

6§ Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för att nyanlägga infiltrationsanläggning för renat hushållsspillvatten 

och annat avloppsvatten som leds till grundvattnet. 

Tillstånd krävs för att ändra befintlig avloppsanläggning. 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för att nyanlägga eller ändra infiltrationsanläggning för renat 

hushållsspillvatten och annat avloppsvatten som leds till grundvattnet. Hög skyddsnivå 

krävs. 
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Tertiär skyddszon 

Tillstånd krävs för att nyanlägga infiltrationsanläggning för renat hushållsspillvatten och 

annat avloppsvatten som leds till grundvattnet. Hög skyddsnivå krävs. 

Anmälan krävs för ändring av befintlig avloppsanläggning. 

 

7§ Upplag och deponier  

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

• upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt. 

• upplag av avfall och förorenade massor 

• upplag av snö från trafikerade ytor utanför den primära zonen 

• upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och 

liknande 

Undantag från förbudet gäller för normalt upplag av ved eller andra träbaserade produkter 

för uppvärmning av bostad eller motsvarande. 

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrift som i primär zon, med tillägget att upplag av snö från sekundär 

skyddszon är tillåtet. 

Tertiär skyddszon 

Förbud gäller för  

• upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt. 

• upplag av avfall och förorenade massor 

 

 

§8 Vägar och transporter 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, 

direkt eller via dike. 

Tillstånd krävs för spridning av vägsalt för halkbekämpning och dammbindning. 
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Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, 

direkt eller via dike. 

 

 

§9 Täkter och markarbeten 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

• nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt 

• återfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller 

ytvatten 

Tillstånd krävs för sprängning, schaktning, pålning, spontning och underjordsarbeten.  

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

Tertiär skyddszon 

Tillstånd krävs för sprängning, schaktning, pålning, spontning och underjordsarbeten.  

Tillstånd krävs för husbehovstäkt. (Övrig materialtäkt är tillståndspliktig enligt 9 kap. 

MB). 

Tillstånd krävs för utfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- 

eller ytvatten. 

 

§10 Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord. 

Tillstånd krävs för nyanläggning för markuppvärmning, lagring av och utvinning av energi 

ur mark, berg eller grundvatten samt bortledning av grundvatten för energiutvinning eller 

värmelagring.  
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Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord, för 

nyanläggning för markuppvärmning, lagring av och utvinning av energi ur mark, berg eller 

grundvatten samt bortledning av grundvatten för energiutvinning eller värmelagring.  

 

Tertiär skyddszon 

Tillstånd krävs för nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord. 

 

§11 Övrigt 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för användning av avfettningsmedel eller därmed liknande produkter samt 

högtrycksspruta i samband med fordonstvätt på andra platser än som speciellt anordnats för 

detta ändamål, såsom spolplatta kopplad till godkänd slam-/oljeavskiljare.   

Förbud gäller för hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov av för grund- 

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra 

miljöfarliga kemiska produkter.  

Förbud gäller för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken 

generellt sett är anmälningspliktig. 

Förbud gäller för transformatorstationer som saknar anordning för att säkert förhindra 

spridning vid läckage av transformatorolja, samt för transformatorstationer med oljor 

innehållande PCB. 

Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för användning av avfettningsmedel eller därmed liknande produkter 

samt högtrycksspruta i samband med fordonstvätt på andra platser än som speciellt 

anordnats för detta ändamål, såsom spolplatta kopplad till godkänd slam-

/oljeavskiljare.   

Förbud gäller för transformatorstationer som saknar anordning för att säkert förhindra 

spridning vid läckage av transformatorolja, samt för transformatorstationer med oljor 

innehållande PCB. 

Tillstånd krävs för hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov av för 

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra miljöfarliga kemiska produkter. 

Tillstånd krävs för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken 

generellt sett är anmälningspliktig. 
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Tertiär skyddszon 

Förbud gäller för transformatorstationer som saknar anordning för att säkert förhindra 

spridning vid läckage av transformatorolja, samt för transformatorstationer med oljor 

innehållande PCB. 

 

§14 Skyltning 

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom skyddsområdet 

ansvarar Torsby kommun för uppsättning av skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. 

§15 Övergångsbestämmelse 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft ett år 

efter den dag som beslut om skyddsföreskrifterna har tagits om inte särskild tidsfrist gäller 

enligt specifik skyddsföreskrift eller om inte miljönämnden eller motsvarande kommunal 

instans meddelar något annat. 

Därefter får verksamhet eller anläggning som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får 

verksamhet eller anläggning som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa 

föreskrifter inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillstånds- eller anmälningsplikten 

uppfylls. 

§16 Definitioner 

Arbetsfordon 

Med arbetsfordon avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, 

spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna 

röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotor. 

Avfall 

Avfall är sådant som man avser eller är skyldig att göra sig av med. Hushållsavfall från enskilt 

hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för 

regelbunden sophämtning, är ej att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall från 

enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost 

på den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall. 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses: 

· Spillvatten eller annan flytande orenlighet 

· Vatten som använts som kylning 

· Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 

Avverkningssäsong 

Med en avverkningssäsong menas i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till 

nästa års knoppsprickning. 

Bekämpningsmedel 

Med bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka 

att djur, växter eller mikroorganismer, 
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däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på 

egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och 

växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således 

även träskyddsmedel. Med dessa medel avses dock inte ättiksprit, såpvatten, etc. 

Deponering 

Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras 

under längre tid än ett år. 

Djurhållning 

I begreppet djurhållning inkluderas: 

· Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

· Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Fordon 

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller 

is. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är 

förorenat och vars föroreningshalt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. 

Hantering 

I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, spridning, förpackning, förvaring, transport, 

användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och 

därmed jämförliga förfaranden. 

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses att på den egna brukningsenheten göra uttag av material, såsom 

berg, naturgrus och andra jordarter som 

endast är menat att användas för eget behov inom den egna brukningsenheten. 

Hushållshantering 

Med hushållshantering avses hantering av enskilda förpackningar av de största storlekarna 

man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet avses definitionen i 9 kap 1§ Miljöbalken. 

Miljönämnd 

Med miljönämnd avses den nämnd som ska svara för den prövning på miljö- och 

hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen 

enligt föreskrifterna. 

Schaktning 

Med schaktning avses här sänkning av markytan på område motsvarande en yta i 

storleksordningen 25 m2 eller större. 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Upplag 

Med upplag menas högar av material som läggs öppet och direkt på marken. 

beslutet. 

 

____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna är utfärdade med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken. Bemyndigandet för 
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länsstyrelsen att utfärda föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken finns i 22 § förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 17 april 2018. För befintliga anläggningar och verksamheter 

gäller vad som framgår ovan under §15 Övergångsbestämmelse. 

Genom länsstyrelsens beslut upphävs tidigare föreskrifter (nr 68 B – 1976 i Värmlands läns 

allmänna kungörelser).  

 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Åsa Enefalk  

   

    

 


