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Fastställelse av skyddsområde och skydds-
föreskrifter för grundvattentäkt i Revsund, Bräcke 
kommun;  
 
beslutad den 11 december 2017 (513-8120-2014).  
 
Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde för grundvattentäkt i 
Revsund på fastigheten Sund 1:55, Bräcke kommun. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär 
skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.  
 
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.  

Definitioner av begrepp 
Definitioner av begrepp i skyddsföreskrifterna redovisas i bilaga 1. 

§1 Vattentäktszon 
I vattentäktszonen är varje annan verksamhet än vattentäkts-verksamhet förbjuden. 

Vattentäktszonen ska vara inhägnad eller brunnen vara så utformad att obehöriga inte har tillträde. 

Vattentäktszonen får endast disponeras av huvudmannen för dricksvattenförsörjningen. 

§ 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
Primär skyddszon 

Annan hantering än transport av mer än 250 liter petroleumprodukter får ej ske 
utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt anordnats för detta 
ändamål är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Annan hantering än transport av mer än 250 liter petroleumprodukter får ej ske 
utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt anordnats för detta 
ändamål kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

§ 3 Bekämpningsmedel  
Primär skyddszon 

Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 

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

Sekundär skyddszon 

Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av miljö- och 
byggnämnden. 

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. 
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§ 4 Växtnäringsämnen  
Primär skyddszon 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden. 

Yrkesmässig spridning av handelsgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Yrkesmässig spridning av naturgödsel är förbjuden. 

Lagring av naturgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Sekundär skyddszon 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden. 

Yrkesmässig spridning av handelsgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Yrkesmässig spridning av naturgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Lagring av naturgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

§ 5 Avloppsanläggningar 
Primär skyddszon 

Etablering av avloppsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Etablering av avloppsanläggning för hushållsspillvatten får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

§ 6 Upplag och deponier 
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 detta krav. 

Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet.  

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet.  

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 

Upplag av vägsalt utan tät täckning 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 detta krav. 

Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet.  

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet.  

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 

Upplag av vägsalt utan tät täckning är förbjudet. 

§ 7 Vägar, väghållning, trafik m.m. 
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Primär skyddszon 

Nyanläggning av väg är förbjuden. 

Spridning av vägsalt vid andra förhållanden än vid halka eller vid prognostiserad halka, är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Nyanläggning av väg är förbjuden. 

Spridning av vägsalt vid andra förhållanden än vid halka eller vid prognostiserad halka, är förbjuden. 

§ 8 Täktverksamheter och andra markarbeten 
Primär skyddszon 

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning, muddring och 
andra liknande arbeten får ej ske utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. VA-huvudmannens 
reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget från tillståndsplikten.  

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. 

Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spontning, muddring och 
andra liknande arbeten får ej ske utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. VA-huvudmannens 
reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget från tillståndsplikten.  

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. 

Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden. 

§ 9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten 
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 tillståndsplikten 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 den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord kräver anmälan till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. Undantaget från anmälningsplikten är ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen. 

§ 10 genomgående transport 
Primär skyddszon 

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade transportleder. 

Sekundär skyddszon 

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade transportleder. 
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§ 11 Övrig verksamhet 
Primär skyddszon 

Etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  

Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får ej ske utan tillstånd av miljö- 
och byggnämnden. 

All hantering som medför att outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedel riskerar att nå 
yt- eller grundvatten är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  

Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får ej ske utan tillstånd av miljö- 
och byggnämnden. 

All hantering som medför att outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedel riskerar att nå 
yt- eller grundvatten är förbjuden. 

§ 12 Allmänna bestämmelser 
Övergångsregler 

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

Ikraftträdande 

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

Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. miljöbalken (1998:808).  

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens 
eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall 
densamma 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 yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i 
vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de 
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan 
fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. 

Beredskap 

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

Anmälan om olyckshändelse 
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Olyckshändelser, spill, läckage som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat 
tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på 
telefonnummer 112, den kommunala förvaltningen för miljöfrågor samt vattentäktens huvudman. 

Tillsynsmyndighet 

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av länsstyrelsen i Jämtlands län som även är 
tillsynsmyndighet. 

Ny lagstiftning 

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

Skyltning 

Vid väg- och järnvägsgräns till skyddsområde och invid vägar som passerar genom området skall finnas skyltar 
som utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen 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. 

Tillstånd och anmälan 

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av kommunens nämnd för miljö och 
hälsoskydd och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att 
verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller 
grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till kommunens nämnd för miljö och hälsoskydd. 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om åtgärden eller verksamheten ska tillståndsprövas enligt 
bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vattenverksamhet eller jordbruk och annan verksamhet 
i miljöbalken eller med stöd av enligt balken utfärdad förordning. Frågan om verksamheten är förenlig med 
behovet av skydd för vattnet, villkorsfrågor etc. prövas då i stället i det ärendet. 

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger och det är förenligt med vattenskyddets syfte, kan länsstyrelsen medge dispens från 
ovan meddelade föreskrifter. Länsstyrelsen kan då föreskriva särskilda villkor som behövs för att undvika 
vattenförorening. (16 kap 2 § miljöbalken).  

Vattentäktsverksamhet 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för 
vattentäktsverksamhetens bedrivande. 
 
Detta beslut och föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 
 
 
Susanna Löfgren,  Anders Hagström 
Länsråd    Miljöskyddshandläggare 
 
 
 
Utgivare  
Barbro Nyberg, Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 
Bilaga 1 
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Definitioner av begrepp 
 
I dessa föreskrifter avses med: 
 
Avfall: 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. 
 
Avloppsanläggning: Med avloppsanläggning avses anläggning för behandling av avloppsvatten. 
 
Avverkningssäsong: Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan 
knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. 
 
Deponi: plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under längre tid än ett år. 
 
Fordon: 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. 
 
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 ej. 
 
Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 
 
Husbehovstäkt: Sådant uttag av material som skall användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. En 
husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt 
utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt. 
 
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. 
 
Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller 
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller skada på egendom.  
 
Materialtäkt: Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 
 
Miljöfarlig verksamhet: utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. Användning av 
mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom annat utsläpp än ovanstående, genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller grundvatten samt genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller 
icke-joniserande strålning eller liknande. 
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Normalt hushållsbehov: Med normalt 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 skall också anses vara hushållshantering. 
 
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 ej 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 ADRS 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. 
 
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 ej att betrakta som upplag. 
 
Yrkesmässig verksamhet: 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. 
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