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Jämtlands läns författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen Jämtlands läns föreskrifter om vattenskydds-

område för Rossöns grundvattentäkt, Strömsunds kommun; 
 

beslutade den 21 juni 2021. 

(513-2582-2017) 
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Utkom från trycket 

den 19 december 

2022 

 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutat att bilda vatten-

skyddsområde för Rossöns grundvattentäkt i Strömsunds kommun. Beslutet med 

tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken om skyddsföre-

skrifter för Rossöns grundvattentäkt. Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsom-

råde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. 

 

AVDELNING I. SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 §    Särskilt om vattentäktzon 

Inom vattentäktzonen (brunnsområdet) får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

Området ska vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som ska hållas låst. 

Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktens huvudman.  

 

2 §    Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Primär skyddszon 

Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfar-

liga vätskor, kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 

miljöbalken. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons 

egna tankar eller transporter genom skyddszon. 

Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastig-

heter med olja för uppvärmning, undantas från kravet på tillstånd. 

Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga väts-

kor ska ske på ett 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. 

  

Sekundär skyddszon 

Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brand-

farliga vätskor, kräver anmälan till den kommunala nämnd som utövar tillsyn en-

ligt miljöbalken. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons 

egna tankar eller transporter genom skyddszon.  

Från kravet på anmälan undantas hantering av petroleumprodukter för att för-

sörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning. Kravet på an-
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mälan gäller inte för hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsför-

ordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken. 

Hantering av upp till 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga väts-

kor ska ske på ett 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, gödningsmedel och ensilage 

Primär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  

Yrkesmässig spridning av gödningsmedel såsom naturgödsel, handelsgödsel 

och avloppsslam kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn en-

ligt miljöbalken. Vid spridning av gödningsmedel ska den påförda mängden an-

passas så att yt- och grundvatten inte påverkas. Gödningsmedel får inte spridas på 

frusen, tjälad eller snötäckt mark. Gödningsmedel får inte spridas närmare vatten-

täktzon än 20 meter.  

Naturgödsel och andra gödningsmedel får endast lagras på tätt underlag.  

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och under-

hållas. Verksamhetsutövaren ska regelbundet inspektera anläggningar och utrust-

ning.  

Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver 

tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. För be-

fintliga anläggningar får tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda regler.  

Ensilage får endast hanteras på ett sådant sätt att inte yt- eller grundvatten för-

orenas. Lagring av kasserade ensilagebalar direkt på mark är förbjudet. Upplag 

och hanteringsytor för ensilage och kasserade ensilagebalar ska vara hårdgjorda 

samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Kra-

vet på upplagsplatser gäller inte balar avsedda för utfodring som är väl inplastade 

och utan skador. 

 

Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, kräver tillstånd från den 

kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 

Yrkesmässig spridning av gödningsmedel såsom naturgödsel, handelsgödsel 

och avloppsslam, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn 

enligt miljöbalken. Vid spridning av gödningsmedel ska den påförda mängden an-

passas så att yt- och grundvatten inte påverkas. Gödningsmedel får inte spridas på 

frusen, snötäckt eller tjälad mark.  

Lagring av naturgödsel och andra gödningsmedel direkt på mark är förbjudet, 

med undantag för lagring av ströbäddsgödsel. Ströbäddsgödsel får ej lagras direkt 

på mark längre än ett år innan den sprids. 

Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver 

anmälan till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Göd-

selvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och underhållas. 

Verksamhetsutövaren ska regelbundet inspektera anläggningar och utrustning. 

Ensilage ska hanteras så att det inte uppstår risk för förorening av yt- och grund-

vatten. 
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4 §    Djurhållning 

Primär skyddszon 

Hållande av mer än 10 hundar per fastighet i rastgård utomhus, kräver tillstånd 

från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 

Hållande av lantbruksdjur utomhus när det inte är betessäsong och som över-

stiger 2 djurenheter enligt 2 kap. miljöprövningsförordningen, kräver tillstånd från 

den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.  

 

5 §    Avverkning av skog och upplag av timmer  

Primär skyddszon 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, är förbjudet.  

Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget förbudet 

men kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbal-

ken.  

Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud, re-

spektive tillståndsplikt.  

Transporter, avverkning och markberedning ska utföras så att körskador und-

viks i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Sekundär skyddszon 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. 

Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget förbudet.  

Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud. 

Transporter, avverkning och markberedning ska utföras så att körskador und-

viks i så stor utsträckning som möjligt.  

 

6 §    Infiltration och avledning av avloppsvatten  

Primär skyddszon 

Nyanläggande eller ändring av befintlig anläggning för infiltration eller utsläpp av 

avloppsvatten (inklusive bad-, disk- och tvättvatten), kräver tillstånd från den 

kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.  

Kravet på tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller dock inte för anläggning som 

är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kravet gäller inte heller för avlopps-

anläggning för vilken anmälan enligt miljöbalken inlämnats före ikraftträdandet 

av dessa föreskrifter. 

Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar ska vara täta 

samt underhållas så att funktionen ej försämras. Verksamhetsutövaren ska kon-

trollera ledningarna regelbundet. 

 

Sekundär skyddszon 

Nyanläggande eller ändring av befintlig anläggning för infiltration eller utsläpp av 

avloppsvatten (inklusive bad-, disk och tvättvatten), kräver tillstånd från den kom-

munala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.  

Kravet på tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller dock inte för anläggning som 

är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kravet gäller inte heller för av-

loppsanläggning för vilken anmälan enligt miljöbalken inlämnats före ikraftträ-

dandet av dessa föreskrifter.  
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7 §    Avfallshantering och deponering 

Primär skyddszon 

Det är förbjudet att deponera, gräva ner eller anordna upplag av avfall som kan 

förorena mark- eller grundvatten.  

Kompostering av latrin kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar 

tillsyn enligt miljöbalken. 

Det är förbjudet att lägga upp eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och 

andra överskottsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan 

förorena mark, yt- eller grundvatten. Upplag och användning av rena jordmassor, 

eller massor som klarar kraven på känslig markanvändning (KM), är undantaget 

från förbudet. 

Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära skyddszonen, är 

förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon 

Det är förbjudet att deponera, gräva ner eller anordna upplag av avfall som kan 

förorena mark- eller grundvatten.  

Det är förbjudet att lägga upp eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och 

andra överskottsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan 

förorena mark, yt- eller grundvatten. Upplag och användning av rena jordmassor, 

eller massor som klarar kraven på känslig markanvändning (KM), är undantaget 

från förbudet. 

Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära- och sekundära 

skyddszonen, är förbjudet. 

 

8 §    Miljöfarlig verksamhet 

Primär skyddszon 

Det krävs tillstånd att bedriva verksamhet som kan innebära risk för förorening av 

yt- eller grundvatten, och som är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. 

Frågor om tillstånd handläggs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 

miljöbalken. 

 

Sekundär skyddszon 

Det krävs tillstånd att bedriva verksamhet som kan innebära risk för förorening av 

yt- eller grundvatten, och som är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. 

Frågor om tillstånd handläggs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 

miljöbalken. 

 

9 §    Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring 

Primär skyddszon 

Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) och husbehovstäkt är förbjuden.  

Schaktning, muddring, pålning, spontning och underjordsarbete, kräver till-

stånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Schakt-

ning och anläggningsarbeten för underhåll av vatten- och avlopps-, samt fiber-, el- 

och teleledningar får utföras utan tillstånd.  
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Mindre grävningsarbeten inom tomter får utförs utan tillstånd. Med mindre 

grävningsarbeten avses grävning grundare än 1 meter. 

 

Sekundär skyddszon 

Husbehovstäkt kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn en-

ligt miljöbalken. 

Tillfartsvägar till täkter bör så långt möjligt vara avspärrade. 

Schaktning och muddring kräver tillstånd från den kommunala nämnd som ut-

övar tillsyn enligt miljöbalken. Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll 

av vatten- och avlopps- samt fiber, el- och teleledningar får utföras utan tillstånd. 

Mindre grävningsarbeten inom tomter får utföras utan tillstånd. Med mindre gräv-

ningsarbeten avses grävning grundare än 1 meter. 

 

10 §    Energianläggningar samt uttag av grundvatten och andra borr-

ningar 

Primär skyddszon 

Inrättande av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, 

mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar 

är förbjudet. Förbudet gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet 

av dessa föreskrifter. 

 

Sekundär skyddszon 

Inrättande av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, 

mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar, 

kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 

Kravet på tillstånd gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av 

dessa föreskrifter. 

 

11 §    Väghållning 

Primär skyddszon 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.  

Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver tillstånd från den kom-

munala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Saltinblandad sand (max 4 

% salt) undantas från kravet på tillstånd. 

 

Sekundär skyddszon 

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt, kräver tillstånd från den kommunala 

nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.  

Spridning av vägsalt, kräver anmälan till den kommunala nämnd som utövar 

tillsyn enligt miljöbalken. Spridning av saltinblandad sand (max 4 % salt), undan-

tas från kravet på anmälan.  

 

AVDELNING II. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

2.1    Syfte 

Syftet med dessa föreskrifter är att skydda dricksvattenförsörjningen genom att 

säkerställa att påverkan eller risk för påverkan av vattentäkten inte uppstår.  
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Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon samt primär och sekundär zon. Om 

det visar sig att syftet med vattenskyddsområdet inte uppnås med befintliga före-

skrifter kan föreskrifterna ändras eller kompletteras så att nödvändigt skydd upp-

nås.  

 

2.2    Allmän hänsyn 

För att undvika att vattentäkten förorenas gäller de allmänna hänsynsreglerna en-

ligt 2 kap. miljöbalken. 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 före-

bygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö.  

 

2.3    Skyldighet att larma 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för risk för förorening av vat-

ten, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 

tillbudet. Anmälan ska göras till SOS alarm (telefonnummer 112). 

 

2.4    Upplysningsplikt  

Verksamhetsutövare och fastighetsägare ska informera om skyddsföreskrifterna 

till anställda och de som anlitas för arbeten eller leveranser till anläggningar eller 

fastigheter inom skyddsområdet. Verksamhetsutövare och fastighetsägare ska 

kunna tillhandahålla föreskrifterna till de berörda. 

 

2.5    Skyltar  

Huvudmannen för vattentäkten ska sörja för att informationsskyltar om vattentäk-

ten finns uppsatta på väl synliga platser invid väg eller järnväg som leder in i eller 

genom skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt rekommendationer som ut-

givits av Naturvårdsverket. Annans mark får tas i anspråk för detta. Om överens-

kommelse inte kan träffas på frivillig väg kan kommunen i egenskap av huvudman 

ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål. 

 

AVDELNING III. TILLSTÅND, ANMÄLAN, UNDANTAG OCH 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

3.1    Tillstånd och anmälan 

En anmälan om åtgärd eller ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter ska vara 

skriftlig och ges in till den kommunala nämn som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 

En anmälan eller ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska be-

skrivningar som behövs för att kunna bedöma riskerna med åtgärden eller verk-

samheten. Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden vidtas.  

 

3.2    Dispens från dessa föreskrifter  

Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen i Jämtlands län meddela dispens 

från dessa föreskrifter.  
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3.3    Vattentäktsverksamhetens bedrivande 

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är 

nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

 

3.4    Övergångsbestämmelser 

Den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande bedriver en verksamhet för vilken 

krav på anmälan eller tillstånd föreskrivs, ska senast ett år efter föreskrifternas 

ikraftträdande ha inkommit till tillsynsmyndigheten med anmälan eller ansökan 

om tillstånd till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 

 

3.5    Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter att 

dessa föreskrifter trätt i kraft och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt 

skyddsområde gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

 

3.6    Information 

Information om vattenskyddsområdet och föreskrifterna ska finnas tillgänglig på 

kommunens hemsida. 

 

___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 juni 2021. 

 

På Länsstyrelsens vägnar 

 

Marita Ljung 

Anna Holmer 
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