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Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om 

fastställelse av skyddsområde för ytvattentäkt Öjaren 

i Sandvikens kommun 
 

Beslutade den 20 januari 2016. 

 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kapitlet 21 § miljöbalken förklarat de mark- och vattenområden som 

framgår av bifogade kartor till skyddsområde för ytvattentäkten Öjaren i Sandvikens kommun. 

 

Följande skyddsföreskrifter gäller inom området: 

  

Allmänt 

Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. 

Skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Vi fall av överlappning mellan 

vattenskyddsområde för ytvattentäkten Öjaren och vattenskyddsområde för Rökebo grundvattentäkt 

d.v.s. för områden som ligger inom både vattenskyddsområdena ska följande prioriteringsordning 

gälla vid tillämpning av skyddsföreskrifterna:  

1. Rökebo vattentäktzon 

2. Rökebo primär skyddszon 

3. Öjaren primär skyddszon 

4. Rökebo sekundär skyddszon 

5. Öjaren sekundär skyddszon 

6. Öjaren tertiär skyddszon 

Syftet med skyddsområden är att förhindra verksamhet och åtgärder som kan medföra risk för 

förorening av kommunens vattentäkter eller att tillgången på ytvatten i dessa minskar inom området. 

 

Anmälan eller ansökan om tillstånd som enligt dessa föreskrifter krävs för befintliga anläggningar 

eller verksamheter ska vara myndighet tillhanda senast ett år efter föreskrifternas ikraftträdande. 

 

Definitioner 

Avfall 

Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden 

sophämtning, är inte att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 

läggs i hushållskompost på den egna tomten är inte heller att betrakta som avfall. Trädgårdsavfall 

betraktas inte heller som avfall. 

 

 

 

Utkom från trycket den 

20 januari 2016 
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Avverkning 

Med avverkning avses fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten. 

Med avverkning avses inte plockhuggning eller gallring. 

 

Avverkningssäsong 

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

års knoppsprickning. 

 

Deponering 

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

längre tid än ett år. 

 

Djurenhet  

Definition av djurenheter i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899). 

 

Fordon 

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

 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, det vill 

säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 

föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade 

massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 

tillsynsmyndigheten för frågor som rör förorenad mark. 

 

Gallring 

Med gallring avses här uttunning eller utglesning av växtbestånd med syfte att bereda kvarstående 

plantor bättre utrymme och utvecklingsmöjligheter. 

 

Grävning 

Med större grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större yta än för ett 

enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, 

avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar inkluderas inte. 

 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden. 

 

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för 

dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det utbrutna 

materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt 

betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 
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Hushållsbehov 

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som 

enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett 

enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering. 

 

Hushållsspillvatten 

Med hushållsspillvatten avses här bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten. 

 

Kemiskt bekämpningsmedel 

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

motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller skada på egendom. 

 

Materialtäkt 

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

 

Plockhuggning 

Med plockhuggning avses här en skogsbruksmetod varvid enstaka träd och grupper av grova träd 

avverkas. 

 

Schaktning 

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten på 

utstakat område än för grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbete i samband med 

ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt. 

 

Spillvatten 

Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten. 

 

Transport av farligt gods 

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana farliga 

egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt 

under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i 

ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt 

lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

 

Underjordsarbete 

Med underjordsarbete avses arbete som utförs under markytan. Undantag gäller borrning för lagring 

av och utvinning av värmeenergi eller kyla från jord och berg. Inte heller schaktningsarbete i 

samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande samt schaktningsarbeten på utstakat 

område för mindre anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa omfattas här av 

begreppet underjordsarbete. 

 

Upplag 

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande 

ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. 

Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta som 

upplag. 
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Yrkesmässig 

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses 

yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och  

 

varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av 

dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt.  

 

Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte 

markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet. 

 

Högtrycksspruta 

Med högtrycksspruta avses anordning som förhöjer det normala vattentrycket. 

 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på 

att de ska planteras. 

 

Föreskrifter 

1§ Petroleum produkter 

Primär skyddszon: 

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte ske utan tillstånd.   

Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. 

Undantag gäller för bränsle i fordonets egen drifttank. Vid uppställning av arbetsfordon ska risken 

för spill och läckage beaktas. Beredskap och utrustning för sanering av ett eventuellt spill ska finnas 

Undantag gäller för transport till fastighet inom området eller som passerar på väg genom området. 

 

Motortrafik på isbelagd sjö är förbjudet. Skotertrafik är undantaget från detta förbud. 

 

Tvåtaktmotorer som inte är försedda med direktinsprutning ska fasa ut och är förbjudna att användas 

fem år efter beslutdatum. 

 

Fordonstvätt är förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte ske utan tillstånd.  

Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. 

Undantag gäller för bränsle i fordonets egen drifttank. Vid uppställning av arbetsfordon ska risken 

för spill och läckage beaktas. Beredskap och utrustning för sanering av ett eventuellt spill ska finnas 

Undantag gäller för transport till fastighet inom området eller som passerar på väg genom området. 

 

Undantag gäller för transport till fastighet inom området eller som passerar på väg genom området. 

 

Användning av avfettningsmedel eller därmed liknande produkter samt högtrycksspruta i samband 

med fordonstvätt är förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål såsom 

spolplatta kopplad till godkänd slam-/oljeavskiljare. 
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Ytterligare bestämmelser följer i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid 

hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar 2006:16 och senare 

ändringar. 

 

2§ Bekämpningsmedel 
Primär skyddszon: 

All hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 

 

Jord-eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlande plantor är förbjuden. 

 

Sekundär skyddszon: 

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd. 

 

Ytterligare bestämmelser följer i naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska 

bekämpningsmedel SNFS 1997:2. 

 

3§ Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon: 

Spridning av gödselmedel på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark är förbjudet. 

 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd.  

 

Lagring av naturgödsel, exempelvis i form av stallgödsel, flytgödsel eller urin, från mer än 2 

djurenheter utan tät gödselvårdsanläggning är förbjuden. 

 

Hantering av ensilage i silo är förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon: 

Spridning av gödselmedel på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark är förbjudet. 

 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd.  

 

Hantering av ensilage i silo är förbjudet. 

 

4§ Djurhållning 

Primär skyddszon: 

Djurhållning av mer än 2 djurenheter får inte ske utan tillstånd.  

 

5§ Avverkning 

Primär skyddszon: 

Avverkning som inte är gallring eller plockhuggning får inte ske utan tillstånd. 

 

Sekundär skyddszon: 

Avverkning som inte är gallring eller plockhuggning får inte ske utan tillstånd. 
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6§ Upplag 

Primär skyddszon: 

Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning 

är förbjudet.  

 

Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller 

motsvarande, omfattas inte av denna restriktion.  

 

Tillfälligt upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte ske utan tillstånd. 

 

Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller 

motsvarande, omfattas inte av denna restriktion. 

 

Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. 

 

Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är förbjudet. 

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon: 

Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning 

är förbjudet.  

 

Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller 

motsvarande, omfattas inte av denna restriktion.  

 

Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. 

 

Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet. 

 

7§ Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon: 

Befintlig avloppsanläggning som inte uppfyller miljöbalkens krav är förbjuden. 

 

Inrättande av avloppsanläggning där renat klosettvatten leds till ytvatten är förbjudet.  

 

Inrättande av avloppsanläggning där renat bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) leds till 

grundvatten får inte ske utan tillstånd. 

 

Sekundär skyddszon: 

Befintlig avloppsanläggning som inte uppfyller miljöbalkens krav är förbjuden. 

 

Inrättande eller restaurering av avloppsanläggning där renat klosettvatten leds 

till yt- eller grundvatten får inte ske utan tillstånd.  
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8§ Materialtäkter och markarbeten 

Primär skyddszon: 

Sprängning, schaktning, pålning, spontning och underjordsarbeten får inte ske utan tillstånd. 

 

Muddring får inte ske utan tillstånd. 

 

Täktverksamhet undantaget husbehovstäkt är förbjuden. 

 

Husbehovstäkt får inte bedrivas utan tillstånd. 

 

Utfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten får inte ske utan 

tillstånd. 

 

Sekundär skyddszon: 

Utfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten får inte ske utan 

tillstånd. 

 

9§ Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten 

Primär skyddszon: 

Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten får inte ske utan 

tillstånd. 

 

Nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord får inte ske utan tillstånd. 

 

10§ Vägar och transport 

Primär skyddszon:  

Spridning av vägsalt får inte ske utan tillstånd. 

 

Direkt avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg till ytvatten är förbjudet. Obelagda samt 

enskilda vägar omfattas inte av detta förbud. 

 

Transport av farligt gods och farligt avfall är förbjudet, utom på av länsstyrelsen anvisade leder. 

Förbudet gäller inte de transporter som sker till eller från fastigheter då inga alternativa tillfartsvägar 

finns. 

 

Sekundär skyddszon: 

Transport av farligt gods och farligt avfall är förbjudet, utom på av länsstyrelsen anvisade leder. 

Förbudet gäller inte de transporter som sker till eller från fastigheter då inga alternativa tillfartsvägar 

finns. 

 

Tertiärskyddszon 

Transport av farligt gods och farligt avfall är förbjudet, utom på av länsstyrelsen anvisade leder. 

Förbudet gäller inte de transporter som sker till eller från fastigheter då inga alternativa tillfartsvägar 

finns. 
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11§ Miljöfarliga verksamheter 

Primär skyddszon: 

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel 

eller andra miljöfarliga kemiska produkter, för andra ändamål än normalt hushållsbehov är förbjudet. 

Petroleumprodukter regleras i 1§. 

 

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251) är förbjuden.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som sökt eller erhållit tillstånd 

alternativt anmälts till behörig myndighet före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter 

den 20 januari 2016.  

Sekundär skyddszon: 

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter, för andra ändamål än normalt 

hushållsbehov får inte ske utan tillstånd. Petroleumprodukter 

regleras i 1§. 

 

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälnings-pliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) får inte bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till behörig myndighet 

före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 20 januari 2016. 

Tertiär skyddszon 

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälnings-pliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) får inte bedrivas utan tillstånd. 

Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till behörig myndighet 

före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 20 januari 2016.  

 

12§ Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljö- och hälsofrågor i 

Sandviken, Gävle och Ockelbo kommun.  

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den kommunala 

nämnden för miljö- och hälsofrågor i den kommun inom vattenskyddsområdet där aktuella 

verksamhet finns eller åtgärd ska utföras. I samband med sådan prövning kan nämnden 

föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala 

nämnden för miljö- och hälsofrågor i den kommun inom vattenskyddsområdet där aktuella 

verksamhet finns eller åtgärd ska utföras. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått 

som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen.  

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a § Miljöbalken om inte 

andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 
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f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten 

tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 

kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, användare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska 

omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan 

medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor 

ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

 

13§ Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid hamnar inom 

området eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det 

finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas 

anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer 

från berörda myndigheter och statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas 

som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 

huvudman i den kommun där skylten ska sättas upp. Undantag gäller vid hantering av nämnda 

produkter för hushållsbehov. 

 

14§ Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet 

träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir 

tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 20 januari 2018. Därefter får 

verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om 

tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 20 januari 2017.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir 

anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 20 januari 2018. Därefter får 

verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 20 januari november 2017.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir 

förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 20 januari 2018. Därefter får verksamheten 

bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast den 20 januari 2018. 

Befintliga avloppsanläggningar som blir förbjudna får inte fortsätta att användas efter den 20 

januari 2018 om de inte åtgärdats så att de uppfyller miljöbalkens krav eller erhållit dispens från 

förbudet.  

_____________________________________________________________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 20 januari 2016. 

 

På Länsstyrelsens vägnar 
 

 

 

 

Per Bill                                               

                                                                                Hans Sjöberg    
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