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Föreskrift om fastställelse av skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Bräcke grundvattentäkter, 
Bräcke 1:286 och Bensjö 2:60, Bräcke kommun; 
 
beslutad den 17 december 2018 (dnr. 513-1918-2016). 
 

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde för 
Bräckes grundvattentäkter, Bräcke 1:286 och Bensjö 2:60, Bräcke kommun.  
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.  
Skyddsområdets utbredning framgår av bifogad karta, bilaga 1. 
I samband med att detta beslut träder i kraft upphävs nu gällande beslut med föreskrifter, den 
9 mars 1992, dnr 2470-7056-89, 23 FS 1992:4. 
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande skyddsföreskrifter som 
skall gälla inom skyddsområdet. Föreskrifterna skall gälla för befintlig och eventuell 
tillkommande verksamhet. Detta beslut och föreskrifterna gäller omedelbart även om de 
överklagas. 

1. Skyddsföreskrifter 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som anges på upprättad 
skyddsområdeskarta, bilaga 1.  
Definitioner av begrepp 
Definitioner av begrepp redovisas i bilaga 2. 

§ 1 VATTENTÄKTZON 

Vattentäktzon får endast disponeras av vattentäktsinnehavare för vattentäktsverksamhet. 

§ 2 PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR: 

Primär skyddszon 

Lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får inte etableras. 
Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor på befintlig lagringsplats 
kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i samband 
med maskinella arbeten såsom schaktning, skogsavverkning eller liknande kräver tillstånd av 
kommunens bygg- och miljönämnd. Tillfälliga lagringsplatser underskridande 250 liter är 
undantaget tillstånd. 
Petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter får inte 
förvaras, transporteras eller användas utan tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
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All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 
sammanlagt 250 liter är förbjuden, med undantag för tankning av fordon och transportmedel, 
transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av den kommunala 
vattenförsörjningen samt drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner. 
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska 
förvaringskärl ha påkörningsskydd. 
Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i mindre mängd än 
sammanlagt 250 liter får respektive behållare innehålla maximalt 50 liter. 
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt 
anordnats för detta ändamål är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 
sammanlagt 250 liter, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd, med undantag 
för transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av den kommunala 
vattenförsörjningen samt drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner. 
Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i mindre mängd än 
sammanlagt 250 liter får respektive behållare innehålla maximalt 50 liter. 
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt 
anordnats för detta ändamål är förbjuden 

§ 3 BEKÄMPNINGSMEDEL, VÄXTNÄRINGSÄMNEN OCH DJURHÅLLNING 

Primär skyddszon 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är 
genomgående transport och, när det gäller normalt hushållsbruk, transport utomhus och 
hantering inomhus. 
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden. 
Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver tillstånd 
av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Djurhållning av en (1) djurenhet eller mer kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan 
lagstiftning. 

Sekundär skyddszon  

Spridning av urin eller flytgödsel är förbjuden på frusen eller tjälad mark eller varaktigt 
snötäcke. 
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Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd. Undantaget från krav på tillstånd är genomgående transport samt, när det gäller 
normalt hushållsbruk. 
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver tillstånd 
av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver tillstånd 
av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Djurhållning av (3) djurenheter eller mer kräver tillstånd av (anmälan till) kommunens bygg- 
och miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan 
lagstiftning. 

§ 4 AVLOPPSVATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

Primär skyddszon 

Ny infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Ny infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd. 

§ 5 UPPLAG OCH DEPONIER 

Primär skyddszon 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet om 
maximalt ett år är undantaget förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd. Lagring av brännved för husbehov är undantaget från förbud och tillståndsplikt. 
Vattenbegjutning av upplag är förbjudet. 
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. 
Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjuden. 
Upplag av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet. 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet. 
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 
Upplag av vägsalt, saltinblandad sand eller saltinblandat grus är förbjudet. 

Sekundär skyddszon 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet om 
maximalt ett år är undantaget förbudet i de fall avverkningen har skett inom skyddsområdet. 
Upplag med en varaktighet om maximalt ett år av bark, flis, spån, timmer och liknande med 
ursprung utanför vattenskyddsområdet är undantaget förbudet men kräver tillstånd av 
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kommunens bygg- och miljönämnd. Lagring av brännved för husbehov är undantaget från 
förbudet. 
Vattenbegjutning av upplag är förbjudet. 
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. 
Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjuden. 
Upplag och mellanlagring av returträ, trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är 
undantaget från förbudet. 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet. 
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 
Upplag av vägsalt är förbjudet. Upplag av saltinblandad sand och saltinblandat grus med 
maximalt 2 % salt är undantaget från förbudet. 

§ 6 VÄGAR, VÄGHÅLLNING, TERRÄNGKÖRNING 

Primär skyddszon 

Nyanläggning av väg eller järnväg är förbjuden om inte nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för 
att hindra förorening av yt- och grundvatten. 
Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av kommunens 
bygg- och miljönämnd. Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 
2% salt är undantaget tillståndsplikten. 
Terrängkörning på barmark kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd, förutom 
då terrängkörningen omfattas av restriktioner enligt annan lagstiftning. 

Sekundär skyddszon 

Nyanläggning av väg eller järnväg är förbjuden om inte nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för 
att hindra förorening av yt- och grundvatten. 
Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av kommunens 
bygg- och miljönämnd. Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 
2% salt är undantaget tillståndsplikten. 

§ 7 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN 

Primär skyddszon 

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd 
av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjudet. 
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning 
och andra liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. VA-



 
Jämtlands läns  
författningssamling 
 
 
 

 
 
 

5 
 

huvudmannens reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget 
tillståndsplikten. 

Sekundär skyddszon 

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd 
av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjudet. 
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning, 
muddring och andra liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
VA-huvudmannens reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är 
undantaget tillståndsplikten 

§ 8 ENERGIANLÄGGNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR FÖR UTVINNING AV GRUNDVATTEN 

Primär skyddszon 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark är 
förbjuden. 
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord är förbjuden. Undantaget från förbudet är 
ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen. 

Sekundär skyddszon 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark 
kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den allmänna 
vattenförsörjningen. 

§ 9 GENOMGÅENDE TRANSPORT 

Primär skyddszon 

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 546, väg 709 och Mittbanan. 

Sekundär skyddszon 

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 546, väg 709 och Mittbanan. 

§ 10 ÖVRIG VERKSAMHET 

Primär skyddszon 

Etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
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miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten, är förbjuden. 
Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd 
Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna 
läkemedel på sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet. 
Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än kemiska 
bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor, som inte redan 
omfattas av tillståndsplikt enligt dessa vattenskyddsföreskrifter eller lagstiftning eller annan 
föreskrift, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Undantaget från 
tillståndsplikten är hantering för normalt hushållsbruk. 
Skogsavverkning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Markberedning 
inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande åtgärder kräver tillstånd av 
kommunens bygg- och miljönämnd. Manuell och motormanuell skogsavverkning som inte 
utgör trakthyggesbruk är undantaget tillståndsplikten. 

Sekundär skyddszon 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna 
läkemedel på sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet. 
Skogsavverkning kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 
Markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande arbeten 
kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Manuell och motormanuell 
skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget tillståndsplikten. 

2. Allmänna upplysningar 
De regler som upprättats för skyddsområdet kan innebära inskränkningar i rätten att förfoga 
över fastigheter och omfattar både pågående verksamheter och tillkommande verksamheter. 
Vid bedömningen av inskränkningar i enskilds rätt, för att syftet med ett vattenskyddsområde 
ska tillgodoses, har beaktats att syftet kan uppnås endast genom höga skyddsnivåer och långt 
gående restriktioner. Om det visar sig att syftet med vattenskyddsområdet inte uppnås med 
befintliga föreskrifter kan föreskrifterna ändras eller kompletteras så att nödvändigt skydd 
uppnås. 

2.1 ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE 
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Olyckshändelse, spill eller läckage som utgör risk för vattentäkten att skadas ska omedelbart 
anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den 
kommunala räddningstjänsten, tel. 112. 

2.2 ANVISADE LEDER 

Länsstyrelsen anvisar rekommenderade transportvägar för farligt gods. Uppdatering av 
rekommendationerna sker löpande i samarbete med kommunen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

2.3 BEREDSKAP 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens 
huvudman senast två år efter att dessa föreskrifter fastställts. 

2.4 DISPENSMÖJLIGHETER 

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen, efter hörande av tillsynsmyndigheten och 
huvudmannen meddela dispens från dessa föreskrifter. Vad en ansökan om dispens ska 
innehålla regleras i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
I samband med sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda villkor, som 
anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får 
enligt 7 kap. 26 § miljöbalken meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

2.5 ERSÄTTNING 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § 
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 
ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Desamma gäller om mark tas i anspråk. 
Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens 
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller 
inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. 

2.6 HÄNSYNSREGLER 

2 kap. miljöbalken anger gällande hänsynsregler. Hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som 
bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en grundvattentillgång nyttjas för en 
vattentäkt är alla, som önskar bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd i vatten eller på land 
som kan skada vattentillgången, skyldig att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar och 
iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada på 
täkten. 

2.7 IKRAFTTRÄDANDE 
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Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. 

2.8 INFORMATION 

Det är brukligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informerar samtliga 
fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

2.9 NY LAGSTIFTNING 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställs efter beslutsdatum och 
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade 
skyddsföreskrifter. 

2.10 PÅFÖLJDER 

Överträdelser av skyddsbestämmelser kan medföra straffansvar i enlighet med 29 kap 2§ och 
2a § miljöbalken (1998:808). 

2.11 SKOGSBRUK 

Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd till Skogsvårdslagen (1979:429) och Skogsvårdsförordningen (1993:1096) om 
skyddszoner, hyggen, skador på mark och vatten samt skogsbilvägar efterlevs.  

2.12 SKYLTNING 

Vid väg- och järnvägsgräns till skyddsområde och invid vägar som passerar genom området 
skall finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen för vattentäkten 
ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i 
samråd med väg- och järnvägshållare. 
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt uppsättas 
som upplyser om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen 
för vattentäkten men bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt skall monteras av 
verksamhetsutövaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället. 

2.13 TILLSTÅND OCH ANMÄLAN 

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har meddelats tillstånd 
eller verksamheten kräver tillstånd som meddelats med stöd av miljöbalken. Verksamheten 
behöver ej heller tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter om verksamheten har 
tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 11 kap. (vattenverksamhet). 
I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter i Bräckes kommun prövas detta 
av kommunens bygg- och miljönämnd. 

2.14 TOLKNING 
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Vid osäkerhet vad gäller tolkning av karta med vattenskyddsområdet eller skyddsföreskrifter 
bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten för klarläggande. 

2.15 VATTENTÄKTSVERKSAMHET 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga 
för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

2.16 ÖVERGÅNGSREGLER 

Befintlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt dessa föreskrifter ska senast två år efter 
det att föreskrifterna har vunnit laga kraft lämna in ansökan om tillstånd enligt dessa 
föreskrifter. Ny tillståndspliktig verksamhet får påbörjas endast om tillstånd erhållits. 

2.17 ÖVRIG LAGSTIFTNING 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse från eventuella 
krav på prövning enligt, eller efterlevnad av annan lagstiftning. 
 
Föreskrifterna träder i kraft omedelbart. 
 
Jöran Hägglund   Niclas Öhlund 
 
 
 
 
Utgivare  
Barbro Nyberg, Länsstyrelsen i Jämtlands län 
  



 
Jämtlands läns  
författningssamling 
 
 
 

 
 
 

10 
 

 
  



 
Jämtlands läns  
författningssamling 
 
 
 

 
 
 

11 
 

     Bilaga 2 

Definitioner av begrepp 
Arbetsfordon: fordon som är avsedda för vid verksamhetsutövning, undantaget är fordon 
som enbart är avsedda för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller färre. 
Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskin, vält m.m. 
Arbetsmaskin: alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller 
oljor. Arbetsmaskiner kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m. 
Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren 
gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 
Avloppsvatten: spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, 
eller dagvatten. 
Befintlig verksamhet: med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses 
verksamhet eller anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, 
med den utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen då har. 
Deponi: plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under 
längre tid än ett år. 
Djurenheter: med djurenheter avses t.ex. en mjölkko eller en häst, eller 10 får. Djurenhet 
definieras enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. 
Djurhållning: med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av 
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Med djurhållning avses sådan djurhållning 
som regleras i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Farligt avfall: avfall som det definieras i 3 § avfallsförordningen. 
Farligt gods: sådant gods som avses i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om transport av farligt gods på väg och terräng (MSBFS 2011:1). Som farligt 
gods räknas inte gods som är avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid, 
under förutsättning att det hanteras, och vid transport lastsäkras, så att inte skada eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. 
Fordon: varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. 
Förorenade massor: massor från ett område som är förorenat och vars föroreningshalter 
påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. 
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och 
därmed jämförliga förfaranden. 
Husbehovstäkt: Med en husbehovstäkt menas en täkt (till exempel grus-, sand- eller 
bergtäkt) som är avsedd enbart för markägarens husbehov inom den egna 
fastigheten/brukningsenheten. Materialet som bryts kan till exempel användas för att 
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underhålla en väg eller bygga om ett hus. Det får inte avyttras eller på annat sätt utnyttjas 
kommersiellt. 
Hushållsbruk: Icke yrkesmässig användning för hushållsändamål. Hushållsspillvatten: bad-, 
disk-, tvätt- och klosettvatten. 
Infiltrationsanläggning: anläggning där avloppsvatten infiltreras till marken via rör eller 
liknande. 
Kemiska bekämpningsmedel: en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller 
motverka att djur, växter, mikroorganismer eller virus, orsakar 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. 
Materialtäkt: täkt av berg, torv eller andra jordarter. 
Mindre grävarbete: markarbete av mindre omfattning som sker inom fastighet. Mindre 
grävarbete kan vara grävning för fundament för staket, flaggstång eller friggebod, 
markberedning för garageuppfart, plattsättning, stubbrytning av enstaka träd som ej ingår i 
skogsbruk, uppgrävning av block eller liknande. 
Motormanuell skogsavverkning: avverkning med handhållen motorsåg. 
Skogsavverkning: omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och motormanuell röjning 
där gagnvirke inte tas ut är inte skogsavverkning 
Trakthyggesbruk: skogsbrukssätt som innebär att man fäller och sedan etablerar en ny 
generation träd samtidigt i beståndet. 
Växtnäringsämnen: naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 
höja växtproduktionen. 
Yrkesmässig: såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En 
verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart 
vinstsyfte och är av självständig karaktär anses vara yrkesmässig. 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. 
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