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Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut om vattenskyddsområde 
med föreskrifter för Jörns vattentäkt i Skellefteå kommun; 
 
beslutade den 28 oktober 2021. 
 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken det 
område med tillhörande skyddsföreskrifter som avgränsats på bifogad 
karta som vattenskyddsområde. Området är indelat i primär och 
sekundär zon.  
 
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet och ge vatten-
förekomsten ett tillräckligt bra skydd så meddelar länsstyrelsen i 
enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska 
gälla inom vattenskyddsområdet. 
 
I enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna även om 
beslutet överklagas.  
 
Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla två 
år efter det att beslut om föreskrifterna trätt i kraft, 26 november 2023. 
 
Skyddsföreskrifter 
Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som 
avgränsats enligt tillhörande kartmaterial.  
 
I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom de olika 
skyddszonerna. 
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1 § Petroleumprodukter samt uppställning och skötsel av fordon 
 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 
a Permanenta eller tillfälliga 

lagringsplatser för 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor med större 
volym än 50 liter ska vara 
försedda med sekundärt skydd 
som rymmer hela den lagrade 
volymen och kräver tillstånd. 
Oljetankar inomhus avsedda för 
uppvärmning av bostadshus 
omfattas inte av tillståndsplikten.  

Permanenta och tillfälliga 
lagringsplatser för 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor med större 
volym än 250 liter kräver 
tillstånd. Oljetankar inomhus 
avsedda för uppvärmning av 
bostadshus omfattas inte av 
tillståndsplikten.  
 

b Uppställning av arbetsfordon 
över natten eller längre tid utan 
uppsikt är endast tillåten om 
åtgärder vidtas för att förhindra 
förorening av mark eller 
grundvatten. Uppställning på 
gårdsplan eller i garage i 
anslutning till bostadsfastighet 
betraktas som under uppsikt.  

-  

c Uppställningsplats avsedd för 
fordon och med utrymme för fler 
än 10 fordon är endast tillåten om 
åtgärder vidtas för att förhindra 
förorening av mark eller 
grundvatten.  

-  

d Tankning av fordon får endast 
ske under övervakning och med 
tankmunstycke försett med 
automatisk avstängning.  

-  

e Tvätt av motordrivna fordon med 
avfettningsmedel eller liknande 
produkter är förbjuden utom vid 
godkänd tvättanläggning.  
 

Tvätt av motordrivna fordon 
med avfettningsmedel eller 
liknande produkter är förbjuden 
utom vid godkänd 
tvättanläggning. 
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f Övrig hantering av 
petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor i större 
volym än 50 liter är förbjuden. 
Förbud gäller inte för transport 
av petroleumprodukter och andra 
brandfarliga vätskor. Förbudet 
gäller inte heller för drivmedel i 
fordon och arbetsmaskiner som 
är i bruk. 

Övrig hantering av 
petroleumprodukter i större 
volym än 250 liter kräver 
tillstånd. Tillståndsplikt gäller 
inte för transport av 
petroleumprodukter eller för 
drivmedel i fordon och 
arbetsmaskiner som är i bruk.  
 

 
2 § Jord- och skogsbruk 
 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 
a Lagring och spridning av 

växtnäringsämnen kräver 
tillstånd. Jord- och 
vattenslagning av bekämpnings-
medelsbehandlade plantor är 
förbjuden. Maskinell 
markberedning i samband med 
återplantering av skog kräver 
tillstånd. 

Jord- och vattenslagning av 
bekämpningsmedelsbehandlade 
plantor är förbjuden. Maskinell 
markberedning i samband med 
återplantering av skog kräver 
tillstånd. 
 

 
3 § Bekämpningsmedel och för grund- eller ytvattnet skadliga 
kemiska produkter 
 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 
a Yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel är förbjuden. 
Övriga hantering av 
bekämpningsmedel samt av 
övriga för grund- eller ytvattnet 
skadliga kemiska produkter i 
större mängd än normal 
hushållsförbrukning kräver 
tillstånd. Undantaget från 
tillståndsplikten är transport av 
bekämpningsmedel och av för 
grund- eller ytvattnet skadliga 
kemiska produkter. 

Yrkesmässig hantering av 
bekämpningsmedel och av 
övriga för grund- eller ytvattnet 
skadliga kemiska produkter i 
större mängd än normal 
hushållsförbrukning kräver 
tillstånd. Undantaget från 
tillståndsplikten är transport av 
bekämpningsmedel och av för 
grund- eller ytvattnet skadliga 
kemiska produkter. 
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4 § Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 
a Nyetablering eller väsentlig 

förändring av miljöfarlig 
verksamhet som är 
anmälningspliktig C-verksamhet 
enligt miljöbalken kräver 
tillstånd. Undantaget från 
tillståndsplikten är miljöfarlig 
verksamhet som enbart medför 
miljöpåverkan från luftutsläpp, 
buller, skakningar eller ljus. 

Nyetablering eller väsentlig 
förändring av miljöfarlig 
verksamhet som är 
anmälningspliktig C-
verksamhet enligt miljöbalken 
kräver tillstånd. Undantaget från 
tillståndsplikten är miljöfarlig 
verksamhet som enbart medför 
miljöpåverkan från luftutsläpp, 
buller, skakningar eller ljus. 

b Nyetablering eller väsentlig 
förändring av miljöfarlig 
verksamhet, som inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig 
A- B- eller C-verksamhet enligt 
miljöbalken, och som medför 
direktutsläpp av 
processavloppsvatten till mark, 
ytvatten eller dagvatten kräver 
tillstånd.  

Nyetablering eller väsentlig 
förändring av miljöfarlig 
verksamhet, som inte är 
tillstånds- eller 
anmälningspliktig A- B- eller C-
verksamhet enligt miljöbalken, 
och som medför direktutsläpp 
av processavloppsvatten till 
mark, ytvatten eller dagvatten 
kräver tillstånd.  

c Etablering av brandövningsplats 
är förbjuden. 

Etablering av brandövningsplats 
är förbjuden. 

 
5 § Avloppsvatten 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
a Nyetablering av enskild 

avloppsanläggning med utsläpp 
till mark eller vatten är förbjuden. 
Undantaget är anläggning för 
utsläpp av gråvatten (BDT) 
vilken kräver tillstånd. 

-  
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6 § Vägar och väghållning 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
a Nyanläggning av väg kräver 

tillstånd. Undantaget från 
tillståndsplikten är skogsbilväg 
samt sådan väg/järnväg där väg-
/järnvägsplan upprättas och 
godkänns. 
 

Nyanläggning av väg kräver 
anmälan. Undantaget från 
anmälningsplikten är 
skogsbilväg samt sådan 
väg/järnväg där väg-
/järnvägsplan upprättas och 
godkänns. 

 

7 § Upplag, deponering och mellanlagring 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
a Deponering, upplag och 

återfyllnad av eller med avfall, 
förorenade massor samt massor 
med okänd föroreningsbelastning 
är förbjudet. Undantaget från 
förbudet är inert avfall och 
trädgårdsavfall.  

Upplag och återfyllnad av eller 
med avfall, förorenade massor 
samt massor med okänd 
föroreningsbelastning kräver 
tillstånd. Undantaget från 
tillståndsplikten är inert avfall 
och trädgårdsavfall.  

b Mellanlagring av farligt avfall är 
förbjudet. Undantaget från 
förbudet är tillfällig förvaring av 
farligt avfall, i väntan på 
borttransport, om förvaringen 
sker på plats som är utrustad med 
nederbördsskydd och sekundärt 
skydd som rymmer hela den 
lagrade volymen.  
 

Mellanlagring av farligt avfall 
kräver tillstånd. Undantaget 
från tillståndsplikten är tillfällig 
förvaring av farligt avfall, i 
väntan på borttransport, om 
förvaringen sker på plats som är 
utrustad med nederbördsskydd 
och sekundärt skydd som 
rymmer hela den lagrade 
volymen.  

c Deponering och upplag av asfalt, 
oljegrus, och vägsalt är förbjudet.  

Upplag av asfalt, oljegrus, och 
vägsalt kräver tillstånd.  

d Upplag av snö från områden 
utanför den primära skyddszonen 
är förbjuden. 
 

Upplag av snö från områden 
utanför den primära och 
sekundära skyddszonen kräver 
tillstånd. 

 
8 § Materialtäktverksamhet, schaktnings- och 
underjordsarbeten 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
a Nyetablering och utvidgning av 

materialtäktverksamhet är 
förbjuden.  
 

Nyetablering och utvidgning av 
befintlig täkt till nivå lägre än 3 
meter ovan grundvattenytan är 
förbjuden.  
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b Husbehovstäkt till nivå lägre än 3 

meter ovan grundvattenytan är 
förbjuden. För husbehovstäkt till 
nivå högre än 3 meter ovan 
grundvattenytan krävs tillstånd.  

Husbehovstäkt till nivå lägre än 
3 meter ovan grundvattenytan 
är förbjuden. För husbehovstäkt 
till nivå högre än 3 meter ovan 
grundvattenytan krävs anmälan.  

c Maskinell schaktning, borrning, 
pålning och spontning i mark och 
vatten kräver tillstånd. Sådana 
arbeten får utföras utan 
föregående tillstånd, om det till 
följd av en skada eller för att 
förebygga skada som drabbar 
elproduktion, trafiksäkerhet eller 
framkomlighet på allmän väg 
eller järnväg är nödvändigt att 
tillståndspliktiga ändrings- eller 
lagningsarbeten utförs genast. 
Anmälan om sådana arbeten ska 
dock göras i efterhand, snarast 
möjligt eller senast 4 veckor efter 
åtgärden påbörjades. Undantaget 
från tillståndsplikten är också 
schaktningsarbeten för underhåll 
av markförlagda ledningar. 
 

Maskinell schaktning, borrning, 
pålning och spontning i mark 
och vatten kräver anmälan. 
Sådana arbeten får utföras utan 
föregående anmälan, om det till 
följd av en skada eller för att 
förebygga skada som drabbar 
elproduktion, trafiksäkerhet 
eller framkomlighet på allmän 
väg eller järnväg är nödvändigt 
att ändrings- eller 
lagningsarbeten utförs genast. 
Anmälan för sådana arbeten ska 
dock göras i efterhand, snarast 
möjligt eller senast 4 veckor 
efter åtgärden påbörjades. 
Undantaget från 
anmälningsplikten är också 
schaktningsarbeten för 
underhåll av markförlagda 
ledningar. 

 
9 § Energianläggningar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
a Ny anläggning för utvinning eller 

lagring av energi i jordlager, berg 
eller vatten kräver tillstånd. Inom 
50 m från vattentäkten är ny 
anläggning för utvinning eller 
lagring av energi i jordlager, berg 
eller vatten förbjuden. 

-  

 
10 § Enskilda grundvattentäkter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
a Nyetablering av brunn för enskild 

grundvattentäkt kräver tillstånd. 
Nyetablering av brunn för 
enskild grundvattentäkt kräver 
anmälan. 
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11 § Allmänna bestämmelser 
I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan 
lämnas till tillsynsmyndigheten. Tillstånd kan förenas med särskilda 
villkor.  

I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan 
lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid, senast 6 veckor, innan 
verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Tillsynsmyndigheten 
kan förelägga om särskilda försiktighetsmått.  

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar 
syftet med skyddet, kan länsstyrelsen medge dispens från förbud 
enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.  

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 
kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. 
(vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.  

Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs 
vägar i området skall skyltar sättas upp som märker ut 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för uppsättning 
av skylt. Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att 
vattenskyddsområdet märks ut med skyltar. 

 
12 § Övergångsbestämmelser 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna 
förbud och föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt 
ikraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får 
verksamhet eller anläggning som omfattas av förbud inte bedrivas. 
Vidare får verksamhet eller anläggning som omfattas av tillståndsplikt 
eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter inte bedrivas efter denna 
tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive anmälningsplikten 
uppfylls. 

 

Definitioner 
Arbetsfordon  

Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas 
enbart för persontransport. Som exempel kan nämnas lastbil, traktor 
och tröska.  
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Avfall  

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller 
är skyldig att göra sig av med.  

Avloppsvatten  

Med avloppsvatten avses:  

- Spillvatten eller annan flytande orenlighet  
- Vatten som använts som kylning  
- Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats  
- Dagvatten som avleds för sådan avvattning av mark inom 

detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters 
räkning  

Brandfarlig vätska  

Vätskor med en flampunkt lika med eller lägre än 100° C.  

Bekämpningsmedel  

En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, 
växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet 
omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda 
växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och 
trädgårdsbruk. I begreppet ingår också biocider. Även träskyddsmedel 
inkluderas. I denna föreskrift betraktas kombinationsgödsel som 
innehåller bekämpningsmedel som kemiskt bekämpningsmedel. Med 
dessa medel avses dock inte ättiksprit, såpvatten, etc.  

Deponering  

Med deponering avses att bortskaffa avfall genom att lägga det på en 
deponi. En deponi är en upplagsplats för avfall som finns på eller i 
jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall  

- lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan 
plats där det ska behandlas,  

- lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare 
period än tre år, eller  

- lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare 
period än ett år  
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Fordon  

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

För grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter  

Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter 
som kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera 
dricksvattenförsörjningen, t.ex. lösningsmedel, impregneringsmedel, 
svårnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen, ämnen som kan ge smak- och 
luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga 
ämnen.  

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 föroreningshalt 
överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av tillsynsmyndigheten.  

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 sådant uttag av material som ska användas 
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt 
betraktas inte materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas 
kommersiellt.  

Huvudman  

Med huvudman avses ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen 
inom en kommun.  

Inert avfall  

Avfall som:  
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- inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller 

biologiska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar 
fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt,  

- inte bryts ner biologiskt eller inverkar på andra material som det 
kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på 
miljön eller människors hälsa, och  

- har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en 
ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar 
kvaliteten på yt- eller grundvatten.  

Materialtäkt  

Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Mellanlagring av farligt avfall  

Lagring som en del i att samla in det farliga avfallet.  

Miljöfarlig verksamhet  

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

Nederbördsskydd  

Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning 
som skyddar mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner anses vara 
nederbördsskyddade.  

Normal hushållsförbrukning  

Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka 
förpackningar av de största storlekarna som man som enskild 
konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring vid målning 
av enskilt bostadshus ingår också i begreppet.  

Petroleumprodukter  

Med petroleumprodukter avses produkter som framställs av råolja 
genom bearbetning i oljeraffinaderier. Omfattar exempelvis bensin, 
diesel, eldningsolja, fotogen och gasol samt basoljor för olika 
smörjmedel som till exempel motoroljor, turbinoljor, hydrauloljor och 
smörjfett. Här innefattas även spillolja.  

Processavloppsvatten  

Avloppsvatten från en verksamhet som inte utgörs av sanitärt 
avloppsvatten.  
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Schaktning  

Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs att 
åstadkomma en grop i marken på ett område med en yta av 100 m2 
eller större.  

Sekundärt skydd  

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter  

- Invallning för enskild cistern eller behållare eller  
- Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare 

eller  
- Dubbelmantlade rörledningar eller  
- Dubbelmantling av cistern eller behållare  
- Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och 

kan inrymma hela den lagrade volymen vid läckage utan att 
läckage når mark eller vattendrag  

- Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det 
hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt 
mot avsett ämne eller produkt.  

Upplag  

Med upplag avses plats på marken eller i vattnet för uppläggning och 
förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor 
med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. 
Växtnäringsämnen  

Med växtnäringsämnen menas mineralgödsel (kemiskt framställt 
gödselmedel), gödsel från djur (fast-, klet, flytgödsel och urin) och 
ensilage som avger pressvatten samt slam från t ex reningsverk. I 
dessa föreskrifter ingår inte följande i begreppet växtnäringsämnen: 
gödsel direkt från betande djur samt askåterföring i skogsmark.  
Väg  

Med väg avses samma definition som finns i förordningen (2001:651) 
om vägtrafikdefinitioner. Med väg avses således en sådan väg, gata, 
torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med 
motorfordon. Även en led som är anordnad för cykeltrafik eller avsedd 
som en gång- eller ridbana invid en väg anses falla in under 
definitionen.  
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Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel  

Med yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel avses hantering av 
växtskyddsmedel och biocider i klass 1 och klass 2. 
 
Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna 

Påföljder  

Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 
29 kap. miljöbalken. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall 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 utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för 
vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana 
åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga 
att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten 
och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för 
att förebygga eller avhjälpa skadan. 

Undantag   

Föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska inte utgöra hinder för 
den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning som är 
nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av det kommunala 
vattenuttaget.  

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för 
vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet 
eller fått kännedom om det. Anmälan ska göras till räddningstjänsten 
på telefonnummer 112. Vid behov bör även tillsynsmyndigheten samt 
vattentäktens huvudman kontaktas. 

Tillsyn 

Enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) är 
länsstyrelsen tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade 
av länsstyrelsen. Tillsynen kan på begäran delegeras till kommunen.  
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Tillstånd för nya och befintliga verksamheter och anläggningar 

När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter, får 
sådant medges av tillsynsmyndigheten. Tillståndet kan tidsbegränsas 
och förenas med villkor. En förutsättning för ett tillstånd är att den 
sökande kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för 
skada på vattenförekomsten. I det fall tillstånd krävs enligt dessa 
föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten. En 
tillståndspliktig verksamhet eller åtgärd får inte påbörjas innan 
tillstånd har erhållits.  
 
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 
kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. 
(vattenverksamhet), 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller 
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Vidare krävs inte 
prövning enligt vattenskyddsföreskrifterna om frågan är 
prövad/prövas enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av 
järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på 
miljöbedömning enligt 6 kap MB ställs. Om aktuellt tillstånd inte 
medför tillräcklig riskreducering för att undanröja stora risker för 
vattentäkten så kan det vara skäl till omprövning av tillståndet med 
stöd av 24 kap 5 § miljöbalken. 

Anmälan 

När anmälan krävs för en verksamhet eller åtgärd enligt dessa 
föreskrifter, ska den göras till tillsynsmyndigheten. Den som avser att 
utföra verksamheten/åtgärden ska visa att verksamheten kan utföras 
och drivas utan risk för skada på vattenförekomsten. I det fall anmälan 
krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till 
tillsynsmyndigheten i god tid, senast 6 veckor, innan verksamheten 
påbörjas eller åtgärden vidtas. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om 
särskilda försiktighetsmått.  

Dispens från meddelade skyddsföreskrifter 

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar 
syftet med skyddet, kan länsstyrelsen medge dispens från förbud 
enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor. 
Innan beslut fattas kan länsstyrelsen höra kommun och VA-
huvudman.  
Förutsättningarna för att få dispens från ett förbud ska vara svårare att 
uppfylla än förutsättningarna för att få ett tillstånd. I samband med en 
dispensprövning hos Länsstyrelsen Västerbotten kan särskilda villkor 
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föreskrivas, om de anses behövliga för att undvika vattenförorening 
(16 kap 2 § miljöbalken).  

Ersättning 

Föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB riktar sig mot åtgärder som kan antas 
förorena vattentillgången eller risker att skada vattentillgången. 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt 
till ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras (31 kap 3–4 §§ MB). 
Om det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas 
ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda 
villkor (31 kap 5 § MB). Överenskommelse om ersättning ska träffas 
med sökanden, Skellefteå kommun. Nås ingen överenskommelse ska 
talan om ersättning eller inlösen föras i mark- och miljödomstolen 
senast ett år efter att beslutet vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).  

Övrig lagstiftning 

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet 
även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan 
lagstiftning. Även om tillstånd, eller anmälan inte gäller enligt 
skyddsföreskrifterna kan det krävas av annan lagstiftning som gäller 
parallellt med dessa skyddsföreskrifter. 
 
Tillstånd eller dispens enligt här meddelade skyddsföreskrifter 
innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller 
efterlevnad av, annan lagstiftning. 
 
I dessa föreskrifter kan det föreligga förbud mot viss miljöfarlig 
verksamhet och därmed krävs dispens från föreskrifterna. Verksamhet 
som är anmälningspliktig enligt 9, 11 eller 12 kap kan vara 
tillståndspliktig/förbjuden enligt dessa föreskrifter. Observera därmed 
att skyddsföreskrifterna i vissa fall ger en hårdare reglering, för vissa 
verksamheter och åtgärder, än generella bestämmelser i annan 
lagstiftning. 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts 
efter beslutsdatum för föreskrifterna och som utökar skyldigheterna 
inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade 
föreskrifter. 
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Uppsättning av skyltar och stängsel 

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt detta beslut får 
annans mark tas i anspråk för detta, i enlighet med 7 kap 22 § 
miljöbalken. Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda 
platser längs vägar i området ansvarar vattentäktens huvudman för att 
skyltar sättas upp som märker ut vattenskyddsområdet. För 
uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom 
ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglag 
(1971:948) länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd 
av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. 
 
Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, 
t.ex. vid en befintlig verksamhet eller vägkorsning nära uppströms 
vattentäktens intagspunkt, ska skyltar sättas upp som upplyser om 
vattenskyddsområdet. Skyltarna ska tillhandahållas av kommunen. 

Upphävande av äldre vattenskyddsområde  

Befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jörn 
grundvattentäkt är fastställt av Nedre Norrbygdens vattendomstol 
1962. Då det är Länsstyrelsen eller kommun som numera beslutar om 
vattenskyddsområden har Länsstyrelsen också rätt att upphäva 
befintliga vattenskyddsområden, även om de är beslutade av en 
domstol. Beslutande myndighet bör besluta att befintligt 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter upphör att 
gälla den dag det nya vattenskyddsområdet vinner laga kraft. 
 
Föreskriften träder i kraft den 26 november 2021. 
 
 
 
Helena Hellmark Knutsson 
Landshövding   Frida Sandén 
     Handläggare 
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