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Beslutad den 31 oktober 2016 (dnr 513-6973-2013).
Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken(1998:808), skyddsområde för Gäddede
ytvattentäkt, Gäddede 1:314, Strömsunds kommun. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär
skyddszon och tertiär skyddszon. Skyddsområdets utbredning framgår av bifogade kartor (bilaga 1).
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.
Skyddsföreskrifter
Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättade
skyddsområdeskartor, se bilaga 1a-d. Skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär skyddszon.
Primär skyddszon utgörs av sjöar och vattendrag, som är utmärkta på fastighetskartan samt en strandzon på 50
meter på var sida om dessa sjöar och vattendrag utifrån högsta dämningsgränsen.
Sekundär skyddszon utgörs av sjöar och vattendrag som är utmärkta på fastighetskartan samt en strandzon på
100 meter på var sida om dessa sjöar och vattendrag samt zonen 50-100 meter på var sida om de sjöar och
vattendrag som omfattas av primär zon.
Tertiär skyddszon utgörs av sjöar och vattendrag som är utmärkta på fastighetskartan samt en strandzon på 100
meter på var sida om dessa sjöar och vattendrag.
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättade skyddsområdeskartor.
Primär skyddszon
§ 2 Petroleumprodukter
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd.
Med hantering avses inte här användning i arbetsmaskiners och fordons egna tankar samt transporter genom
skyddszon.
Från förbudet undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med
olja för uppvärmning.
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill
och läckage kan insamlas och omhändertas.
Parkering eller uppställning av fordon ska ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

§ 3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
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Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt sprida växtnäringsämnen såsom naturgödsel, handelsgödsel och
avloppsslam. Vid spridning av växtnäringsämnen ska den påförda mängden anpassas så att yt- och grundvatten
inte påverkas. Växtnäringsämnen får inte spridas på frusen, tjälad eller snötäckt mark. Växtnäringsämnen får inte
spridas närmare sjö, vattendrag eller öppna diken än 20 meter.
Växtnäringsämnen med undantag för ströbäddsgödsel får ej läggas upp direkt på mark. Ströbäddsgödsel får ej
lagras direkt på mark längre än ett år innan den sprids.
Det är förbjudet att utan tillstånd anlägga nya gödselvårdsanläggningar eller bygga om befintliga
gödselvårdsanläggningar.

§ 4 Infiltration och avledning av avloppsvatten
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och BDT-vatten) eller
annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte utföras eller ändras utan tillstånd. Utsläpp av
annat avloppsvatten får inte förekomma utan tillstånd.

§ 5 Avfallshantering och deponering
Det krävs tillstånd för att lägga ut, deponera eller gräva ner animaliskt avfall, avloppsslam, latrin, hushållsavfall,
med hushållsavfall jämförligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin är tillåten efter tillstånd.
Det är förbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från
dem kan förorena yt- eller grundvatten.
Snö från områden utanför vattenskyddsområdet får inte läggas upp inom vattenskyddsområdet.

§ 6 Miljöfarlig verksamhet
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt dessa föreskrifter bedriva verksamhet som kan innebära risk för
förorening av yt- eller grundvatten och som är anmälningspliktig enligt miljöbalken (1988:808).

§ 7 Energianläggningar
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt dessa föreskrifter inrätta anläggning för lagring av och utvinning av
värmeenergi ur vatten samt uttag av vatten som kan påverka vattentillgång eller vattenkvalitet. Kravet på
tillstånd gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

§ 8 Väghållning
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. Det är förbjudet att utan tillstånd sprida
dammbindningsmedel och vägsalt. Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på tillstånd.

Sekundär skyddszon
§ 9 Petroleumprodukter
Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får inte
förekomma utan anmälan. Med hantering avses inte här användning i arbetsmaskiners och fordons egna tankar
samt transporter genom skyddszon.
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Från anmälningsplikt undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter
med olja för uppvärmning.
Hantering av upp till 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill
och läckage kan insamlas och omhändertas.
Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd lagrad volym större än
250 liter ska vara utrustade eller placerade så att den lagrade produkten vid läckage säkert kan förhindras att nå
omgivningen. Parkering eller uppställning av fordon ska ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten
inte uppkommer.

§ 10 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt hantera kemiska bekämpningsmedel.
Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt sprida växtnäringsämnen såsom naturgödsel, handelsgödsel och
avloppsslam. Vid spridning av växtnäringsämnen ska den påförda mängden anpassas så att yt- och grundvatten
inte påverkas. Växtnäringsämnen får inte spridas på frusen, tjälad eller snötäckt mark. Växtnäringsämnen får inte
spridas närmare sjö, vattendrag eller öppna diken än 20 meter.
Växtnäringsämnen med undantag för ströbäddsgödsel får ej läggas upp direkt på mark. Ströbäddsgödsel får ej
lagras direkt på mark längre än ett år innan den sprids.

§ 11 Infiltration och avledning av avloppsvatten
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och BDT-vatten) eller
annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde får inte utföras utan tillstånd. Befintliga anläggningar är
inte tillståndspliktiga enligt dessa föreskrifter. Utsläpp av annat avloppsvatten får inte förekomma utan tillstånd.

§ 12 Avfallshantering och deponering
Det är anmälningspliktigt att lägga ut, deponera eller gräva ner avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med
hushållsavfall jämförligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin är tillåten efter tillstånd.
Det är förbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från
dem kan förorena yt- eller grundvatten.
Snö från områden utanför vattenskyddsområdet får inte läggas upp inom vatten-skyddsområdet.

§ 13 Miljöfarlig verksamhet
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt dessa föreskrifter bedriva verksamhet som kan innebära risk för
förorening av yt- eller grundvatten och som är anmälningspliktig enligt miljöbalken (1988:808).

§ 14 Energianläggningar
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt dessa föreskrifter inrätta anläggning för lagring av och utvinning av
värmeenergi ur vatten samt uttag av vatten som kan påverka vattentillgång eller vattenkvalitet. Kravet på
tillstånd gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.
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§ 15 Väghållning
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd.

Tertiär zon
§ 16 Petroleumprodukter
Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter för annat ändamål än oljeförsörjning av bostadsoch jordbruksfastigheter, får inte förekomma utan anmälan. Anmälningsplikten gäller ej drivmedel i
arbetsmaskiner och fordon.
§ 17 Väghållning
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan anmälan.
§ 18 Allmänna bestämmelser
Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder ikraft. Enligt
7 kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.
Påföljd
Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap miljöbalken (1998:808).
Övergångsbestämmelser
Den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande bedriver en verksamhet eller har en anläggning för vilken krav på
anmälan eller tillstånd föreskrivs, ska senast två år efter föreskrifternas ikraftträdande ha inkommit till
tillsynsmyndigheten med anmälan eller ansökan om tillstånd.
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
För att undvika att vattentäkten förorenas gäller de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken 2 kap. Alla som
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs och 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.
Tillsynsmyndighet
Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av länsstyrelsen. Miljö- och byggnämnden i Strömsunds
kommun är tillsynsmyndighet.

Tillstånd och anmälan
En anmälan om åtgärd eller ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter ska vara skriftlig och ges in till
tillsynsmyndigheten. En anmälan eller ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar
som behövs för att kunna bedöma riskerna med åtgärden eller verksamheten. Anmälan ska göras i god tid innan
åtgärden vidtas.
I de fall tillstånd krävs får sådant medges av tillsynsmyndigheten och kan bli förenat med villkor. Tillstånd får
medges om den sökande visar att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på
ytvattenförekomsten.
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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.
Dispensmöjligheter
Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen meddela dispens från dessa föreskrifter.
Vattentäktsverksamhetens bedrivande
Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktens
bedrivande.
Anmälan om olyckshändelse/skyldighet att larma
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som
orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till SOS alarm på telefonnummer 112.
Skyltning
Huvudmannen för vattentäkten ska sörja för att informationsskyltar om vattentäkten finns uppsatta på väl synliga
platser invid väg eller järnväg som leder in i eller genom skyddsområdet. Uppsättning av skyltar ska ske i samråd
med väg- och järnvägshållare.
Upplysningsplikt
Verksamhetsutövare och fastighetsägare är skyldiga att upplysa anställda, entreprenörer, hantverkare,
transportörer och andra som anlitas för arbeten på, eller för leveranser till anläggningar eller fastigheter inom
skyddsområdet , om att särskilda vattenskyddsregler gäller inom området, samt att tillhandahålla
skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter att dessa föreskrifter trätt i kraft och
som utökar skyldigheterna inom aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Information
Det är brukligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare
inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.
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Föreskrifterna träder i kraft omedelbart.

Jöran Hägglund
Landshövding
Gunbritt Nilsson
Miljöskyddshandläggare

Utgivare
Barbro Nyberg, Länsstyrelsen Jämtlands län
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