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 xxx-xxxx-201x 
Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vatten-
täkten Högboda som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet 
ligger i Kils kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga 
till beslutet i dnr 513-6644-2013. Länsstyrelsen har också beslutat om föreskrifter som 
inskränker rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas 
och vistas där samt ordningen i övrigt. 
Föreskrifterna har kungjorts i Värmlands läns författningssamling under beteckningen 17 FS 
2018:16. Sedan beslutet överklagats har regeringen den 7 maj 2020 beslutat att ändra §9 så att 
förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd 
för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära 
skyddszonen tas bort.  
Föreskrifterna har därför följande lydelse fr.o.m. den 7 maj 2020.  
 
1§ Definitioner  
Anvisade leder 
Med anvisade leder avses rekommenderade transportvägar för farligt gods vilka anges i 
publikationen Räddningsverkets Atlas: Väginformation om farligt gods 2008. Även järnväg 
och farled för sjöfart betraktas som anvisade transportled för farligt gods.  
Avfall 
Avfall är sådant som innehavaren gör sig av med eller 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. 
Avverkning 
Med avverkning avses fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande 
arbeten. Med avverkning avses ej plockhuggning eller gallring.  
Bekämpningsmedel 
Med kemiska 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. 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. 
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Deponering 
Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras 
under längre tid än ett år. 
Djurenheter 
Med djurenheter avses den definition som anges i förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
Farligt gods 
Med farligt gods avses sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i ADRS 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 
väg och i terräng) och RID-S (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter  
om transport av farligt gods på järnväg). 
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 
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. 
Grävningsarbeten 
Med grävningsarbeten avses att åstadkomma grop i marken med större yta än 100 kvadrat-
meter. 
Hantering 
Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och 
därmed jämförliga förfaranden. 
Husbehovstäkt 
Med husbehovstäkt avses all brytning av jord eller berg för markinnehavarens husbehov. Som 
sådan räkas inte täkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras 
eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. 
Hushållsändamål 
Med hushållsändamål avses en privatpersons hantering av enskilda förpackningar av de 
största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring  
i samband med t ex målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsändamål. 
Hushållsspillvatten 
Med hushållsspillvatten avses bad-, disk-, tvätt- och WC-avloppsvatten. 
Markfyllnad 
Med markfyllnad avses material som läggs ovanpå eller i anslutning till befintlig markyta. 
Materialtäkt 
Med materialtäkt avses täkt av grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter, samt täkt av 
berg. 
Organisk flytgödsel 
Med organisk flytgödsel avses avföring eller urin från hästen och lantbrukets djur. 
Med naturgödsel, organisk fastgödsel och handelsgödsel avses Jordbruksverkets definition. 
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Permanenta upplag 
Med permanenta upplag avses upplag som finns på samma plats längre tid än ett år eller 
återkommande på samma plats under kortare perioder. 
Plockhuggning 
Med plockhuggning avses här en skogsbruksmetod varvid enstaka träd och/eller enstaka 
mindre grupper av träd avverkas. 
Schaktning 
Med schaktningsarbeten avses sänkning av markytan på utstakat område större än               
100 kvadratmeter och för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa.  
Träfraktioner 
Med träfraktioner avses biomassa från träd eller delar av träd avsedd som bränsle och som 
inte genomgått kemisk omvandling. 
Upplag 
Med upplag avses högar av material som läggs öppet och direkt på marken. 
Uppställning av fordon 
Med uppställning av fordon avses parkering under en längre tid än 12 timmar. 
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. 
Återfyllning 
Med återfyllning avses att lägga material i exempelvis en urgrävd grop för att markytan åter 
ska vara i samma nivå som omkringliggande mark. 
 

2§ Tillstånd och anmälan  
Tillstånd och anmälan enligt föreskrifter i detta beslut prövas av den nämnd inom Kils 
kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden får bevilja tillstånd om den sökande visar att verksamheten 
eller åtgärden kommer att kunna utföras och drivas utan risk för att grundvattnet skadas. Ett 
sådant tillstånd kan förenas med villkor. 
Tillstånd enligt föreskrifterna krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller ska 
tillståndsprövas enligt kapitel 9, 11 eller 12 miljöbalken, eller enligt förordning utfärdad med 
stöd av miljöbalken. 
Anmälan som krävs enligt föreskrifterna ska göras till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. Nämnden kan förena sina beslut med krav på försiktighetsmått. 
Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats innan dessa föreskrifter har trätt               
i kraft: 
Den som bedriver en verksamhet som blir tillståndspliktig genom dessa föreskrifter ska 
ansöka om tillstånd senast 14 augusti 2020. Den som bedriver verksamhet som blir förbjuden 
genom dessa föreskrifter ska avveckla verksamheten senast 20 augusti 2020, om inte 
verksamhetsutövaren inom denna tid vidtar åtgärder för att skydda grundvattnet och ansöker 
om dispens.  
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Dispens från förbud i föreskrifter ska sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela 
dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med 
föreskriftens syfte.  
 

3§ Vattentäktszon  
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Området 
ska vara inhägnat. Brunnar ska vara överbyggda och försedda med lås. 
 
4§ Petroleumprodukter 

Primär skyddszon 

Tillstånd krävs för hantering av petroleumprodukter samt för uppställning och 
återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och 
stationära förbränningsmotorer. Tillstånd krävs för att använda fordon och 
maskiner som innehåller hydraulolja. 

Undantag från tillståndsplikten gäller för  

• användning i ett fordons egen bränsletank 
• petroleumprodukter i bränsledrivna trädgårdsredskap 

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs  

• för hantering av petroleumprodukter samt för att använda fordon och 
maskiner som innehåller hydraulolja. 

Undantag från tillståndsplikten gäller för  

• användning i ett fordons egen bränsletank 
• petroleumprodukter i bränsledrivna trädgårdsredskap 

 
5§ Bekämpningsmedel 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

• hantering av kemiska bekämpningsmedel. 
• hantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel  
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Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för hantering av plantor behandlade med kemiska 
bekämpningsmedel  

Tillstånd krävs för hantering av kemiska bekämpningsmedel. 

Undantag från tillståndsplikten gäller användning för hushållsändamål. 

 
6§ Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

• spridning av handelsgödsel eller organisk flytgödsel eller djururin 

• spridning av humanurin eller slam från reningsverk eller enskild 
avloppsanläggning 

• lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från en eller flera djurenheter 

• skogsgödsling 
Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av organisk fastgödsel. 

 

Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för  

• spridning av humanurin eller slam från reningsverk eller enskild 
avloppsanläggning 

• lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från en eller flera djurenheter 
Tillstånd krävs för 

• spridning av handelsgödsel eller organisk flytgödsel eller djururin 

• yrkesmässig spridning av organisk fastgödsel. 

• skogsgödsling 

 
7§ Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för nyetablering av avloppsanläggning där hushållsspillvatten 
leds till eller infiltreras till grundvattnet eller till ytvatten. 
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Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för nyetablering av avloppsanläggning där hushållsspillvatten 
leds till eller infiltreras till grundvattnet eller till ytvatten. 

 
8§ Upplag och deponier  

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

• uppläggning/deponering av avfall, förorenade massor eller massor med 
okänd miljöstatus. 

• upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus 
• upplag av snö från ytor utanför den primära zonen 

Tillstånd krävs för upplag av bark, flis, spån, timmer och andra träfraktioner om 
upplaget saknar tät övertäckning eller ligger närmare vattentäktszonen än 25 
meter.  

Anmälan krävs för upplag av bark, flis, spån, timmer och andra träfraktioner om 
upplaget har tät övertäckning och ligger längre bort från vattentäktszonen än 25 
meter.  

Undantag gäller för upplag, i anslutning till bostad, av ett års förbrukning av ved 
eller annat rent trädbränsle för uppvärmning av bostad eller motsvarande.  

 

Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för  

• uppläggning/deponering av avfall, förorenade massor eller massor med 
okänd miljöstatus. 

• upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus 
• upplag av snö från ytor utanför den sekundära zonen 

Tillstånd krävs för upplag av bark, flis, spån, timmer och andra träfraktioner om 
upplaget saknar tät övertäckning. 

Anmälan krävs för upplag av bark, flis, spån, timmer och andra träfraktioner om 
upplaget har tät övertäckning. 
Undantag gäller för upplag, i anslutning till bostad, av ett års förbrukning av ved eller 
annat rent trädbränsle för uppvärmning av bostad eller motsvarande.  
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1§9 Vägar 

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 och nyanläggning av väg. 

 

Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för  

• avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, 
direkt eller via dike. 

Tillstånd krävs för nyanläggning av väg. 

 
§10 Täkter och markarbeten 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

• materialtäkt, liksom husbehovstäkt 
• markfyllnad och återfyllning med förorenande massor eller massor med 

okänd miljöstatus. 

Tillstånd krävs för  

• grävnings- eller schaktningsarbeten 
• borrning i jord eller berg 

 

Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för  

• materialtäkt 
• markfyllnad och återfyllning med förorenande massor eller massor med 

okänd miljöstatus. 

Tillstånd krävs för  

 
1 Innehållet i paragrafen har ny lydelse efter beslut av regeringen den 7 maj 2020 i dnr M2019/00569/Me. 
Regeringens beslut i dess helhet återfinns i länsstyrelsens ärende med dnr 513-8643-2018. 
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• husbehovstäkt 
• grävnings- eller schaktningsarbeten 
• borrning i jord eller berg 

 
§11 Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten 

Primär skyddszon 
Förbud gäller för  

• ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg 
eller mark. 

• ny anläggning för uttag av vatten från berg eller mark. 

 

Sekundär skyddszon 
Tillstånd krävs för  

• ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg 
eller mark. 

• ny anläggning för uttag av vatten från berg eller mark. 

 

§12 Transporter 
Primär skyddszon 
Förbud gäller för genomgående transport av farligt gods och farligt avfall utom på 
anvisade leder.   

 

Sekundär skyddszon 
Förbud gäller för genomgående transport av farligt gods och farligt avfall utom på 
anvisade leder.   

 
§13 Övrigt 

Primär skyddszon 
Förbud gäller för  

• fordonstvätt, på andra platser än de som speciellt anordnats för detta ändamål. 

• nyetablering av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1§ punkt 1 och 2 
miljöbalken (1998:808) 

• konstgjord snötillverkning med kemikalier 
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Tillstånd krävs för att använda för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter, av 
större mängder än för hushållsändamål. 
Tillstånd krävs för avverkning, som inte är gallring eller plockhuggning. 

 

Sekundär skyddszon 
Förbud gäller för fordonstvätt, på andra platser än de som speciellt anordnats för 
detta ändamål. 
Tillstånd krävs för 

• att använda för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska 
produkter, av större mängder än för hushållsändamål. 

• nyetablering av miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken är 
anmälningspliktig 

Anmälan krävs för 
• avverkning, som inte är gallring eller plockhuggning 

• nyetablering av miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken 

 
 ____________________________________________________________________ 
Bemyndigandet för 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 14 augusti 2018. För befintliga anläggningar och 
verksamheter gäller vad som framgår ovan under 2§. 

 

Kenneth Johansson    Åsa Enefalk 
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