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NUMMERLIGGARE FÖR FÖRFATTNINGSSAMLING 2020 

25 FS 2020 

Länsstyrelsens föreskrift om: 

Löp.nr Författningens rubrik Utfärdande 

myndighet 

Be-

talas 

av 

A Nr T Nr 

 

 

1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2020 Trafikverket   1 

2 Ansökan om permanenta sjötrafikföreskrifter om fartbe-

gränsning i Lövskär småbåtshamn, Luleå kommun 

LST  1  

3 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskydds-

område med tillhörande skyddsföreskrifter för Jokkmokks 

vattentäkt 

 

Jokkmokks 

kommun 

 2  

4 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskydds-

område med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten 

i Vuollerim 

 

Jokkmokks 

kommun 

 3  

5 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskydds-

område med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten 

i Kvikkjokk 

 

Jokkmokks 

kommun 

 4  

6 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-skydds-

område med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten 

i Murjek 

Jokkmokks 

kommun 

 5  

7 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-skydds-

område med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten 

i Kåbdalis 

Jokkmokks 

kommun 

 6  

8 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Persöns grundvattentäkt, Luleå kom-

mun. (dnr 513-1727-2020) 

 

LST  7  

9 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Antnäs grundvattentäkt, Luleå kom-

mun (dnr 513-1726-2020) 

 

LST  8  

10 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Rutviks grundvattentäkt, Luleå kom-

mun (dnr 513-1728-2020) 

 

LST  9  

11 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Ale grundvattentäkt, Luleå kommun 

(dnr 513-1729-2020) 

 

LST  10  

12 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Alviks grundvattentäkt, Luleå kom-

mun (dnr 513-1730-2020) 

 

LST  11  
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13 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för  

Björsbyns grundvattentäkt, Luleå kommun 

(dnr 513-1731-2020) 

 

LST  12  

14 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Bälinge grundvattentäkt, Luleå kom-

mun (dnr 513-1731-2020) 

 

LST  13  

15 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Ersnäs grundvattentäkt, Luleå kom-

mun (dnr 513-1732-2020) 

 

LST  14  

16 Upphävande av förordnande till skydd för landskapsbilden 

inom del av detaljplan för etapp 3, koppling Gamla Lulevä-

gen - verksamhetsområdet Svartbyn, Bodens kommun 

(Diarienummer 521-16396-19) 

 

LST  15  

17  
Interimistiskt förbud mot åtgärder inom ett område som är 

under utredning för naturreservatsbildning, Degerberget, Pi-

teå kommun (511-7150-20) 
 

LST  16  

18 Om bildande av naturreservatet Ainavarto i Gällivare kom-

mun  
 (dnr 511-9991-18) 

LST  17  

19  

 Om utvidgning av naturreservatet Rissavaara i Pa-

jala kommun 

 (dnr 511-6740-2019) 

LST  18  

20 Om utvidgning av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns 

kommun (511-6740-2019) 

 

LST  19  

21 Om bildande av naturreservatet Illok i Jokkmokks kommun 

(dnr 511-4173-2016) 

 

 

LST  20  

22  

Om bildande av naturreservatet Päävaara i Pajala kommun.  

LST  21  
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 (dnr 511-14010-17) 

23 Om bildande av naturreservatet Storsanden i Luleå kommun 

(dnr 511-9856-2018) 

  

LST  22  

24 Om bildande av naturreservatet Vathaanvaara i Kiruna 

kommun (dnr 511-266-2014) 

 

 

LST  23  

25 Om bildande av naturreservatet Långberget i Bodens kom-

mun (dnr 511-1654-2020) 

 

 

LST  24  

26 Om bildande av naturreservatet Matala Kuusivaara i Kiruna 

kommun (dnr 511-2182-2016) 

 

 

LST   25  

27 Om bildande av naturreservatet Kuusivaara-Penikkajärvi i  

Kiruna kommun (dnr 511-7564-2018) 

 

 

LST  26  

28 Om bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kom-

mun (dnr 511-2181-2016) 

 

LST  27  

29  
 Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish Space Corporation 

Esrange 
 (dnr. 213-4743-2020) 

LST  28  

30 föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar för att motverka smittsprid-

ningen av covid-19 

LST  29  

31 föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar för att motverka smittsprid-

ningen av covid-19 (dnr 213-15544-20) 

 

LST  30  

32 Om bildande av naturreservatet Jarrebäcken i Jokkmokks 

kommun (dnr 511-4174-2016) 

 

LST  31  
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33 Om bildande av naturreservatet Mossabäcken i Lu-

leå kommun (dnr 511-9713-18) 

 

LST  32  

34 Om bildande av naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i 

Övertorneå kommun (dnr 511-5219-2020) 

 

 

LST  33  

35 Om bildande av naturreservatet Norra Jukkasvaara i Pajala 

kommun.  

Beslut den 25 november 2020 (dnr 511-12110-2018) 

LST  34  

36 Permanenta sjötrafikföreskrifter om ankringsförbud i om-

rådet Bergnäset – Centrala Luleå  

Beslutade den 14 december 2020 (258-15025-2020)  
 

LST  35  

37 Om bildande av naturreservatet Didnok i Jokkmokks kom-

mun. Beslut den 18 december 2020 (dnr 511-2676-2020) 

 

LST  36  

38 Om bildande av naturreservatet Sileäkielinen i Gällivare 

kommun. Beslut den 18 december 2020 (dnr 511-7993-

2020) 

LST  37  

39 Om bildande av naturreservatet Parravirreheden i Jokk-

mokks kommun.  Beslut den 18 december 2020  

(dnr 511-2425-2020) 

LST  38  

40 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 

kap. 21 och 22 § miljöbalken för Parakka grundvattentäkt i 

Kiruna kommun Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11123-2017) 

 

LST  39  

41 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 

kap. 21 och 22 § miljöbalken för Suijavaara grundvattentäkt 

i Kiruna kommun Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11122-2017) 

 

LST  40  

42 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 

21 och 22 § miljöbalken för Nedre Soppero grundvattentäkt i 

Kiruna kommun Beslut den 17 december 2020  

(Dnr 513-11120-2017) 

LST  41  

43 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 

kap. 21 och 22 § miljöbalken för Lannavaara grundvatten-

täkter i Kiruna kommun Beslut den 17 december 2020 

LST  42  
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(Dnr 513-11116-2017) 

 

44 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 

kap. 21 och 22 § miljöbalken för Idivuoma grundvattentäkt 

i Kiruna kommun Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11107-2017) 

 

LST  43  
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Norrbottens läns författningssamling 

Länsstyrelsen 
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar 

och andra viktigare vägar i Norrbottens län. 

 
Upprättad den 1 mars 2019 

 

I denna sammanställning redovisas:  sida 

 

I. Gällande bestämmelser och övriga upplysningar   3 

 

II. Riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för  

vägarna gällande lokala trafikföreskrifter  8 

 

III. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för annan 

 bärighetsklass eller belastning än bärighetsklass 2 38 

 

IV. Lämpliga leder och för dessa gällande inskränkningar för  

tunga lastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter 44 

 

V. Bärighetsklasser under vinterperioden 45  

 

Bilageförteckning 

 

1. Tabell:  Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd  

   på väg med bärighetsklass 1 (BK1) 49 

 

2. Tabell:  Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd  

   på väg med bärighetsklass 2 (BK2) 51 

 

3. Tabell:  Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd  

   på väg med bärighetsklass 3 (BK3) 53 

 

4.  Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd 55 

   På väg med bärighetsklass 4 (BK4) 

 

 

5.  Planskilda trafikplatser 57 
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I.  GÄLLANDE BESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

  

Gällande bestämmelser 

Bärighetsklasser 

 
Trafikförordningens (1998:1276) bestämmelser om bärighetsklasser, axel/boggitryck och 

bruttovikt 

 

4 kapitlet. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon 

 

11 § Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits 

tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda 

bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska 

tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är 

väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en 

del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 meddelas av kommunen. 

 

Trafikverket får meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med 

bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.  

 

12 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras 

endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. 

 

   BK1 BK2 Bk3 BK4 

1. Axeltryck 

           a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton 10 ton 

           b. Drivande axel  11,5 ton 10 ton 8 ton 11,5 ton 

 

2. Boggitryck 

a. Avståndet mellan axlarna  11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton 

är mindre än 1,0 meter 

b. Avståndet mellan axlarna 16 ton 16 ton 12 ton 16 ton 

är 1,0 meter eller större men  

inte 1, 3 meter 

c. Avståndet mellan axlarna 18 ton 16 ton 12 ton 18 ton 

är 1,3 meter eller större men 

inte 1,8 meter  

d. Avståndet mellan axlarna 19 ton 16 ton 12 ton 19 ton 

är 1,3 meter eller större men 

inte 1,8 meter och drivaxeln 

är försedd med dubbelmont- 

erade hjul och luftfjädring  

eller likvärdig fjädring, eller 

drivaxlarna är försedda med 

dubbelmonterade hjul och 

vikten inte överstiger 9,5 ton 
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på någon av axlarna 

e. Avståndet mellan axlarna 20 ton 16 ton 12 ton 20 ton 

är 1,8 meter eller större 

 

3. Trippelaxeltryck 

           a. Avståndet mellan de yttre  21 ton 20 ton 13 ton 21 ton 

               axlarna är mindre än 2,6  

meter 

b. Avståndet mellan de yttre 24 ton 22 ton 13 ton 24 ton 

axlarna är 2,6 meter eller  

större men inte 4,4 meter 

c. Avståndet mellan de yttre 25 ton 22 ton 13 ton 25 ton 

axlarna är 4,4 meter eller  

större men inte 4,7 meter 

d. Avståndet mellan de yttre 26 ton 22 ton 13 ton 26 ton 

axlarna är 4,7 meter eller  

större 

 

4. Bruttovikt av fordon och fordonståg 

            a. Fordon på hjul  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga4 

            b. Fordon på band  24 ton 18 ton 18 ton 24 ton 

            c. Fordon på medar  18 ton 18 ton 18 ton 18 ton 

 

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för förandet än vad som 

framgår av bilaga 4 till denna förordning. Villkoren ska avse fordonet eller fordonstågets 

konstruktion och utrustning och vara motiverade av hänsyn till trafiksäkerheten eller 

framkomligheten. 

 

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att de 

värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana 

villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte 

äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.  

 

13 § På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan 

för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet 

som det är kopplat till inte underskrids. 

 

   BK1 BK2 BK3 BK4 

1. Båda axlarna är enkelaxlar 3 meter 3 meter 3 meter 3 meter 

2. Den ena axeln är en  3 meter 4 meter 4 meter 3 meter 

enkelaxel och den andra ingår 

i en boggi eller trippelaxel 

3. Axlarna ingår i var sin  4 meter 4 meter 4 meter 4 meter 

boggi 

4. Den ena axeln ingår i en  5 meter - - 4 meter 

boggi och den andra i en  

trippelaxel eller båda i en  

trippelaxel 
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Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje 

möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för 

motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–4 till denna förordning. Vid 

jämförelse med bilaga 1 får de värden som anges för släpvagnar även tillämpas för de fall där 

dragfordonet ingår i jämförelsen. 

 

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots att de värden som 

anges i första och andra styckena underskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana 

villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte 

äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.  

 

14 § Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på 

vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 

och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget 

gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids: 

 

1. 26 ton för treaxligt motorfordon. 

2. 38 ton för fyraxligt fordonståg. 

3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg. 
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots 
ISO-container. 
5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn. 
6. 18,75 meter för bil med släpvagn. 

 
Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får 
bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa 
bränslet kräver, dock högst 1 ton.  
 

 

Övriga upplysningar 

 
Bärighetsklasser – tillåtna belastningar 

Av förteckningarna i kapitel II, III och V och av bifogade kartor framgår till vilken 

bärighetsklass de vägar tillhör som inte är enskilda. 

 

Ytterligare upplysningar om vilka bärighetsklasser som gäller lämnas av Trafikverkets 

kundtjänst, telefon 0771-921 921. 

 

Bärighetsklasser under vinterperioden 
 

Under vinterperioden 16 november - 31 mars, då vägarna är frusna och vägbanan har 

erforderlig bärighet, tillhör vägarna normalt bärighetsklass 1.  

 

Om en allmän väg som staten är väghållare för tillhör bärighetsklass 2 eller 3 under en del av 

året, får den statliga väghållningsmyndigheten besluta att vägen under en kortare tid inte ska 

tillhöra bärighetsklassen, om det är lämpligt med hänsyn till   tjälförhållandena. Förordning 

(SFS 2004:1070). 10 kap 15 § trafikförordningen (SFS 1998:1276). 

 

I kapitel V finns en förteckning över vägar som inte är upplåtna för bärighetsklass 1.  
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Tillfälliga ändringar av tillåten belastning 
Med stöd av 10 kap 14 § första stycket, 1, 2 och 10 c trafikförordningen (SFS 1998:1276) och 

till följd av tjällossning, långvarigt regn eller av annan anledning, kan tillåten belastning på 

väg tillfälligt begränsas, eller trafik med fordon, eller visst slag av fordon, tillfälligt förbjudas. 

Sådan begränsning tillkännages med vägmärken. Vid tillfällig begränsning av belastning får 

dock fordon eller fordonståg med en högsta bruttovikt av 16 ton föras på vägen om det behövs 

för: 

 

1. linjetrafik eller skolskjuts. 

2. mjölk-, post- eller livsmedelstransport. 

3. kommunal sophämtning. 

4. transport av slaktdjur och foder. 

5. den allmänna väghållningen eller för de fall som avses i 11 kap 1 § trafikförordningen 

6. transport av petroleumprodukter i överensstämmelse med Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). 

 

Fordon utrustade med CTI-teknik får på vissa särskilt utpekade vägar köra med den last som 

gäller för den ursprungliga bärighetsklassning som vägen har under förutsättning att: 

 

a. Utrustning för central reglering av ringtryck finns på alla hjul 

b. Dubbelmonterade hjul finns på alla axlar utom framaxlarna 

c. Fordonet framförs med en maximal hastighet 50 km/tim 

d. Färden dokumenteras beträffande bruttovikt, väg, tidpunkt och 

    däcktryck. Dokumentationen ska sparas i tre månader och ska vid 

    anmodan överlämnas till Trafikverket 

e. Ringtrycket är maximalt 600 kPa i däck på framaxlar 

f. Ringtrycket är maximalt 500 kPa i däck på släpvagn 

g. Ringtrycket är maximalt 400 kPa i däck på andra axlar än däck    

   på framaxlar eller släpvagn   

 

Från förbud enligt ovan kan undantag medges enligt 13 kap 4 § första stycket 

trafikförordningen (SFS 1998:1276). 

 

Aktuella upplysningar om framkomlighet och bärighet på väg m.m. lämnas av Trafikverkets 

kundtjänst, telefon 0771-921 921, eller av kommunal väghållare eller av polisen. 

 

Färjetrafik 
Färjetrafik sker enligt fastställda turlistor. Vid storm, sjögång, ishinder eller av annan orsak 

kan av trafiksäkerhetsskäl, efter färjepersonalens bedömande, färjetrafik inställas eller 

inskränkas i fråga om last, antal fordon eller antal passagerare. 

 

Begränsad fordonshöjd 
Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd inklusive last understiger 4,5 meter 

redovisas under kapitel II eller IV. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken. 

Begränsad fri höjd uppgående till eller överstigande 4,5 meter redovisas inte och utmärks inte 

heller med vägmärken. 
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Förbifart 
Är förbifart anvisad genom vägmärken anges detta under kapitel II eller IV. Förbifart är 

upplåten för samma axel-/boggitryck och bruttovikt som gäller för den genomgående vägen. 

 

Farligt gods 
Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter antagit rekommendationer för transport 

av farligt gods på vägar inom Norrbottens län. 

 

Rekommendationerna är avsedda för alla transporter av farligt gods enligt ADR-S. För 

transport av petroleumprodukter ska kortast möjliga väg från rekommenderad väg till 

förbrukare användas. 

 

Rekommenderade vägar för transporter med farligt gods framgår av Väginformationskartan 

som finns som bilaga till denna Sammanställning.  

 

Information om vägvalsstyrning för transport av farligt gods finns på Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps publikation webbplats www.msb.se/farligtgods.  

 

Övrigt 
I denna sammanställning har endast medtagits sådana föreskrifter och upplysningar som 

trafikanterna bedömts ha särskilt intresse av att känna till vid planläggningen av främst 

godstransporter på viktigare vägar och gator. Ytterligare upplysningar lämnas av Trafikverket 

Region Nord, kommun eller polisen. 
  

http://www.msb.se/farligtgods
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II. FÖRTECKNING ÖVER RIKSVÄGAR OCH LÄNSVÄGAR MED 

BÄRIGHETSKLASSER SAMT VISSA FÖR VÄGARNA 

GÄLLANDE LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER  
 

 

E4 Delen (Skellefteå -) AC/BD-gräns - tpl Jävre Södra (936) - tpl Jävre Norra 

(501, 936) – Högsböle (932) – Pitsund S (506) – Trollbäcken (932) – 

Lappnäset (933) - tpl Bergsviken (373) - tpl Piteå Södra (506) - tpl Piteå 

Norra (374, 504) - tpl Boviken (374.01) – tpl Bärtnäset (572) – tpl 

Norrfjärden (573 – 510.01) – Småland (510) - Rosvik S (575.01) – 

Mjösundet (574) – Hemberget (961) – tpl Ersnäs V (575, 579) - tpl Antnäs 

(94, 580) – tpl Måttsund (581) - tpl Gäddvik Södra (968) - tpl Gäddvik 

Norra (968) - tpl Notviken (Luleå) (E4.15, 97) - tpl Rutvik (968, 969) – 

Nickbyn S (607) – tpl Persön (596) - Börjelslandet (600 – 383)- tpl Råneå 

Södra (687, 692) - tpl Råneå Norra (601) – Strömsund (689) – Laviken (974) 

- tpl Jämtön (691) – Idbäcken (706, 690) - tpl Töre (E10 – 698 – 699) – 

Kosjärv (700) – Ökvattnet (699) - Midlandet (953) - tpl Åkroken (744) 

BK4* 

 
Delen tpl Åkroken (744) – Stråkanäs (957) - Innanbäcken (957) - Rolfs 

(705) - Kalix (715) – Näsbyn (720) 

BK1 

 
Delen Näsbyn (720) – Bredviken (709) – tpl Lampen (709) avfart och påfart 

norrgående riktning- Vånafjärden (734) 

Delen tpl Lampen (709) avfart och påfart södergående riktning  

Delen tpl Vånafjärden (734) – Kvarnberget (711 – 712) - Sangis V (398) – 

Sangis (723) – Sangis Ö (723) – Säivis V (728) – Säivis (724) – V Nikkala 

(725) – Nikkala (727, 729) – Kurkinen (736) – Laiva (736) - Vuono (736, 

775) – Vuono Ö (776) - Haparanda (99) - riksgränsen (-Tornio, Finland) 

Motorväg: Piteå - tpl Boviken Motortrafikled: Tpl Gäddvik Södra - Rutvik 

S 

BK4* 

 

BK1 

BK4* 

   

E10 Tpl Töre (E4) – Törböle (696) - Morjärv (356, 744) – Mölnviken (802) - 

Räktfors - V Svartbyn (795) – Hällan (Överkalix) (98, 392) – Hedensbyn 

(770) - Gyljen – Tvärån (769) – Lansån (779) – Naisheden (780) - Yttre 

Lansjärv (813) - Lansjärv (840) – Lansjärv N (840.01) – Skröven (816, 

842.01, 842, 817.01) – Ansavaara (824) - Nedre Hakkas (844) – Hakkas V 

(844.01) - Mukkavaara (818 - 847) - Björkberg (941) - Leipojärvi (394) – 

Stenbron (Gällivare) (E10.01) – Sorvanen (Gällivare) (E45) – Leipijoki 

(834) – Moskojärvi - Skaulo (833) – Puoltikasvaara – Lappeasuando – 

Pilkkarivuoma (863) - Svappavaara S(E45) 

– Svappavaara V (876) – Alttajärvi - Kauppinen (875) – Tuolluvaara (878) – 

Kiruna Ö (873) – Cpl E10/870 – Kiruna C (873.01) Kiruna N (873) – Krokv 

– Rautas – Rensjön - Torneträsk – Stenbacken – Pessisjåkka - Abisko (998) 

– Björkliden (999) – Tornehamn - Vassijaure (1000) - Riksgränsen (1001) (- 

Narvik, Norge) Genomfart: Kiruna: Lombololeden - Nordkalottvägen  

BK4* 

   

E 10.01 Stenbron (E10) - Nuolajärvi (E45, 828) (-Gällivare) BK4*    
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E45 Delen (Sorsele-) AC/BD-gräns – Slagnäs S (609.01) – Fiskträsk (619) –

Avaviken (921– 922) - Kläppen (525) - Julträsk (523 - 95) - Arvidsjaur (95) 

– Arvidsjaursjön N (634) – Rönnberg (643) – Auktsjaur (651) – Sleng (640) 

– Moskosel S (653) - Moskosel (629.01 – 639 – 629) – Moskosel N (654) - 

Ljusselet (642) - Norden (638) - Ottostorp (374) – Kåbdalis (738) - Kittajaur 

(682) – Tårrajaur – Vajmat – Polcirkeln - Jokkmokk (97, 747) – Lyckan 

(804) - Vajkijaur (818 - 805) - Ligga - Porjus (826) - Hapsas (827) - 

Gällivare (825-822) - tpl Gällivare (830 - 830, 1807) - Nuolajärvi (828,  

BK4 

E45 E10.01) – Nuolajärvi Ö (860) - Sorvanen (E10) – Skaulo – Puoltikasjärvi - 

Lappeasuando - Svappavaara S (E10) 

 

 
Genomfart: Jokkmokk: Klockarvägen. Gällivare: Porjusvägen - Parkgatan - 

Malmbergsvägen 

 

 
Delen Sorvanen (E10) – Skaulo – Puoltikasjärvi - Lappeasuando - 

Svappavaara S (E10) 

BK1 

 
Delen Svappavaara S (E10) – Vittangi V (864) - Vittangi (395) BK4  
Delen Vittangi (395) - Sappisaasi – Nedre Soppero (897, 897.01 – 897.01) - 

Övre Soppero – Idivuoma (898) – Mertajärvi (899) – Karesuando S (901) - 

Karesuando (909-99) - riksgränsen (- Kaaresuvanto, Finland)  

BK1 

   

94  Tpl Antnäs (E4, 580) - Alvik (579, 582) - Klöverträsk (573-583) - Pålsträsk 

(570) - Pålsträsket (356) - Vernerslund (670) - Norrabyn (374) - Älvsbyn 

(555-671) – Nyfors (664, 665) – Korsträsk (663, 560) – Flurheden (560) - 

Vistträsk (648, 660, 648.01) – Västabyn (656) – Fors (648) - Nattberg (654) 

– Övre Grundsel (552) – Åkroken (653) – Lauker (543) - Vuotner (649) – 

Deppis - Harrejaur (655) – Fjällbonäs (645) - Timmerheden (655) - 

Yttersttjärn (95) (- Arvidsjaur) 

BK4* 

   

95  (Jörn -) AC/BD-gräns - Glommersträsk (365, 516) – Svartliden (536) –  BK4* 

Gauteskielas (520) – Safttjärn (539) – Bäckås (519) - Abborrträsk (531 – 

373-373.01) - Yttersttjärn (94) - Arvidsjaur (E45) - Julträsk (E45) – 

Långträsk – Baktåive – Allejaur- Myrheden (632) - Kålmis (631) – Arjeplog 

Ö (629) – Arjeplog (1992-1992-609-623) – Akkelisjaur (624) - Östansjö 

(625) - Svänjer (628) – Jutis - Jäckvik – Ballasviken – Polcirkeln – 

Vuoggatjålme - Merkenes - riksgränsen (- Graddis, Norge) 

Genomfart: Arvidsjaur: Storgatan. Arjeplog: Silvervägen 

 

   

97 Luleå-(Storhedsvägen/Björkskataleden) Tpl Notviken E4-  S Sunderbyn 

(590, 592) - tpl Sunderbyn S (594) – tpl Sunderbyn N (594) – N Sunderbyn 

(585) - Sävast (588-588) - tpl S Svartbyn (603) - Boden Centrum (356) - 

Boden V (356) – Trångforsen (683) – Vittjärv (674-674-681) – Rasmyran 

(681) – N Bredåker (675) – Kvarnbäcken (675) - Svartlå (752-748) – Övre 

Svartlå (748-749) – Bovallen (749) - Harads (682-754) – Forsnäs (673) – 

Nybruket (673) – Edefors (813-741) - Björknäs (808) – Vuollerim S 

(810.01) - Vuollerim (740, 810) - Mattisudden - Jokkmokk (E45, 747) 

Motortrafikled: tpl Notviken - S Sunderbyn 

Genomfart: Boden: Lulevägen - Garnisonsgatan. Jokkmokk: Storgatan 

BK4* 

 
  

 

 



25 FS 2020:01 

 
 

10 

 

 

   

98 Delen Hällan (E10, 392) – Tallvik (Överkalix) (796, 836) - Nybyn (392) BK4  
Delen Nybyn (392) -  Allsån (803-912) - Lomberget (906) – Nordanberget - 

Posjärv - Hirvijärvi - Palo (799) 

BK1 

 
Delen Palo (799) – Ö Puostijärvi - Haapakylä (841) – Övertorneå N (99) BK4  
Delen  Övertorneå (99) - (915) - Övertorneå S (99-787,1744) - riksgränsen (- 

Aavasaksa, Finland) 

BK1 

99 Delen Haparanda (E4) - Kukkola (730) - Karungi (737-737,767) – 

Hirsikangas (916) - Päkkilä (Bäckesta) (791) - Hedenäset (794-398) - 

Luppio (795) – Övertorneå S (787-98) – Övertorneå (915) – Övertorneå N 

(1744-98) – Nedre Kuivakangas (917) – Nedre Kuivakangas N (917.01) - 

Övre Kuivakangas (910-910-855) – Korva – Niskanpää (918-918) – 

Niskanpää N (856.02) - Juoksengi (856-856.01) - Svanstein (857.01-857) – 

Neistenkangas (981) - Leipiöjoki (Pello) (402) – N Pello (981) - Jarhois 

(859) – Kardis – Kengis (879) - Pajala Ö (403) – Pajala (392-982.01-982) - 

Autio (395) 

BK4 

 
Delen Autio (395) - (983-884) – Kaunisvaara – Aareavaara (880) – Kihlanki 

- Kitkiöjoki (886) – Kitkiöjärvi (980) – Muodoslompolo S (404) – 

Muodoslompolo (895) - Saivomuotka - Paittasjärvi (902) – Myllyjoki 

(Kuttainen) (900) - Karesuando (E45) 

BK1 

   

356 Pålsträsket (94) – Fagervik (670) – Vändträsk (586) – Heden S (676) 

– Heden N (589) – Trångforsen (683) – Boden SV (588, 616) – Boden V 

(97) - Bodens Centrum (97) - Lillavan (750) – Erikslund (604, 605) - 

Brändkläppen (383,746) - Skogså (685) – Holmen (972) – Inbyn (686) – 

Degerselet S (757) - Niemisel (687-760) – Fällträsk (762) – Bjurå ( 695) - 

Avafors (691) – Småsel (773-696) - Morjärv (765-E10, 744) 

 

Genomfart: Boden: Norrbottensvägen - Hedenbrovägen - Garnisonsgatan - 

Moråsleden 

BK4 

   

365 (Lycksele-) AC/BD-gräns - Högheden (518) - Glommersträsk (95) BK4 

373 Delen Abborrträsk (95, 531) – Norrmyran (539) – Boksel (536) - 

Byskeälven (516-552) – Siksjön (540) – Risnabben (541) – Strömfors (542) 

- Långträsk (515) - Vattusjön (514) - Stockbäcken (512-551) - Svensbyn 

(550-501-557) 

BK4 

 
-  Vitsand (930) – Bergsviken (503) - tpl Bergsviken (E4) 

 

   

373.1 Abborrträsk (373) - Djupträsket (95) BK1    

374 Delen Tpl Piteå Norra (E4, 504) – (k) Rågrindan (506, 508) BK1  
Delen  Rågrindan (506, 508) - Öjebyn (374.01) - Böle (553-550) – Pålberget 

- Arnemark (563-563) – Arnemark N (567) - Norrabyn (Älvsbyn) (94) - 

Nedre Tväråsel (666) 

BK4 

 
Delen Nedre Tväråsel (666) – Övre Tväråsel (659-659,667) - Vidsel 

(660.01-668) - N Storfors (662) - Ottostorp (E45) 

BK1 

   

374. 1  Öjebyn (374) - tpl Boviken (E4) BK4 
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383 Börjelslandet (E4) – Smedsbyn - Svedjan (684) - Vibbyn (685) - Ören (970) 

- Flarken (605) - Brändkläppen (356, 746) 

BK4 

   

392 Delen Hällan (E10, 98) – Tallvik (796, 836)   BK1  
Delen Tallvik (796, 836) - Nybyn (98) – Rödupp (836.01) – Ö Ansvar (835) 

- Salmi (845) – Teurajärvi – Korpilombolo S (849-841) -Ohtanajärvi (857) - 

Kuusilaki (861) - Sattajärvi – Pajala S (862) – Pajala (99) 

BK4 

   

394 Delen Leipojärvi (E10-945-945) – Mettä-Dokkas – Dokkas (942) – Dokkas 

N (865) - Ullatti (844) – Pieruvaara (848) - Nytorp (840)  

 

Delen Saarisuando (835) – Niva (853) –Tärendö k:a 853,883)  

BK1 

 

 

BK4  
Tärendö (867-851,883) - Anttis (Antinrova) (395) 

 

   

395 Vittangi (E45) - Nolttojärvi (891) – Merasjärvi (890) - Masugnsbyn (865) - 

Vuostokangas (867) - Junosuando (869.01-869-886) – Lovikka – Anttis 

(Antinrova) (394-885) - Autio (99) 

BK4 

   

398 Sangis V (E4-723) - Björkfors S (720) – Björkfors (719, 730) – Långforsen 

(722) - Lappträsk (767-767) - Littiäinen (799) - Hedenäset (99) 

BK4 

   

402 Leipiöjoki (99) - Pello (981) - riksgränsen (- Pello, Finland) BK4    

403 Pajala Ö (99 - 982) - Kirkonlahti (983) - Kieksiäisvaara S (896) - 

Kieksiäisvaara Ö (896) - Kaunisjoensuu (880) - riksgränsen (- Kolari, 

Finland) 

BK4 

   

404 Muodoslompolo S (99) - Muodoslompolo Ö (895) - Taipalensuu (894) - 

riksgränsen (- Muonio, Finland) 

BK1 

   

500 Delen Kälen (501) - Lappträskbäcken (2,3 km SV Kälen) BK3  
Delen Lappträskbäcken (2,3 km SV Kälen) - Hemmingsmark (502) BK2    

501 Jävre (E4, 936) - Kälen (500) - Hemmingsmark (502) – Blåsmark (503 – 

904) – Brännan (512) - Svensbyn (373) 

BK4 

   

502 (Brännland -) AC/BD-gräns (AC 893, AC 899) - Holmfors - Hemmingsmark 

(500 - 501) 

BK4 

   

503 Blåsmark (501) - Hortlax k:a (933) - Bergsviken (930 - 373) BK1    

504 Musikhögskolan (Piteå) (511) -  tpl Piteå Norra (E4, 374) BK1    

505 Pitholmsheden (506) - Haraholmen BK4    
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506  Pitsund S (E4) - Pitsund (932.01) - Skuthamn S (507) - Pitholmsheden (505) 

- Skuthamn N (928) - Svedjan (929) - Strömnäs (507, 931 - 508) - Piteå 

(511)- tpl Piteå Södra (E4) - Degeränget (509) - Rågrindan (374, 508) 

Genomfart: Piteå: Timmerleden 

BK4* 

   

507 Skuthamn S (506) - Skuthamn (928) - Munksund S (929) - Klubbgärdet - 

Strömnäs (506) Genomfart: Piteå: Munksundsvägen 

BK1 

   

508 Strömnäs (506) - Piteå Centrum (511 - 511) - Rågrindan (374, 506) 

Genomfart: Piteå: Sundsgatan 

BK1 

   

509 Degeränget (506) - Storsand - Framnäs - Bölebyn (550) BK4    

510 Håkansö (573) – Småland (E4) BK1    

510.1 Sandlabygden (510 - E4) - Granholmen BK1    

511 Delen Brandstationen (506) - Piteå Centrum (508 - 508) - Kvarnvallen - 

Musikhögskolan (504) - Ankarskatan (Korallstigen) 

BK1 

 
Delen Ankarskatan (Korallstigen) - tpl Boviken (374.01)  

Genomfart: Piteå: Västergatan - Storgatan - Bryggargatan - Sundsgatan - 

Hembygdsvägen - Kvarnvallen - Norra Ringen - Långskatavägen 

BK2 

  

512 Delen Stockbäcken (373) - Kalamark (4,3 km SV väg 373) BK1  
Delen Kalamark (4,3 km SV väg 373) - Granträskmark - Bodsjön (2,4 km S 

väg 501) 

BK2 

 
Delen Bodsjön (2,4 km S väg 501) - Brännan (501) BK1    

513 Klubbfors (514) - Brännfors - Holmfors - BD/AC gräns - Brännland  

(AC 893) 

BK1 

   

514 (Jakobsfors -) Delen Klubbfors (AC 897 - 513) BK1  
Delen Klubbfors (513) - Åfors - Pitebyske - Vattusjön (373) BK2    

515 (Myrheden -) AC/BD-gräns (AC 902) - Långträsk (373) - Koler (543) BK4    

516 Glommersträsk (95) - Kvarnberget (535) - Näverliden (537) - Byskeälven 

(373) 

BK4 

   

517 Stormyran (365 - 920) - Järvträsk BK2    

518 Högheden (365) - Sandträsk - Baktsjaur (519) BK1    

519 (Mörttjärn-) AC/BD gräns (Storvistsel) (AC 1014) - Rönnliden (522) - Stora 

Örnmyran (521) - Baktsjaur (518) - Grundträsk (520) - Bäckås (95) 

BK4 

   

520 Grundträsk (519) - Nyvall - Gauteskielas (95) BK2 
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521 Stora Örnmyran (519) - Bäcknäs BK2    

522 Rönnliden (519) - Hedberg (523) - Hedberg V BK2    

523 Julträsk (E45) - Storberg - Hedberg (522) BK1    

525 Kläppen (E45) - Grundträskliden - Klemensnäs (526) - Björklund BK1    

526 Klemensnäs (525) - Nya Bastuselet BK2    

531 Abborrträsk (95, 373) - Brunmyrheden BK1    

533 Glommersträsk (95) - Högbränna 
 

  
BK2 

535 (Lillträsk-) Svanträsk (AC 905) - Skogsträsk - Kvarnberget (516) BK2    

536  Svartliden (95) - Hålbergsliden - Nymyran (537) - Fetmyran (538) - Boksel 

(373) 

BK1 

   

537 Näverliden (516) - Nymyran (536) BK1    

538  Saltmyran (539) - Fetmyran (536) BK1    

539 Safttjärn (95) - Saltmyran (538) - Norrmyran (373) BK1    

540 (Myrheden-) Kåtaselet (AC 890) - Siksjön (373) BK2    

541 Risnabben (373) - Sundsnäs - Gråträsk (552) BK1    

542 Strömfors (373) - Huvåsen - Solmok (543) BK1    

543 Lauker (94) - Lindås (552) - Solmok (542) - Kolerträsk (544) - Koler (545 - 

545) - Ersträsk - Åträsk (546) - Yttersta (934) - Lillpite 

(548 - 934.01) - Dussen (549) - Sjulnäs (550) 

BK4 

   

544 Kolerträsk (543) - Övre Grundsel (552) BK4    

545 Koler (543) - Luckoträsk - Storträskliden (546) - Storsund - Arvidsträsk 

(547) - Korsträsk (94) 

BK1 

   

546 Åträsk (543) - Tällträsk - Storträskliden (545) BK1    

547 Arvidsträsk (545) - Granträsk (548) 
 

   

548 Lillpite (543) - Granträsk (547) - Högheden - Nygård (555) BK1    
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549 Dussen (543) - Sjulnäs (550) - Moran (935) - Persibyn (935) - Berget (554) 

Genomfart: Persöbyvägen 

BK1 

   

550 Svensbyn (373 - Tolvmans (557) - Roknäs (551) - Sjulnäs (549 - 543) - 

Långnäs (554, 555) - Bölebyn (509) - Böle (374) 

BK4 

   

551 Stockbäcken (373) - Roknäs (934 - 550) Bro över Rokån BK2 

552 Delen Byskeälven (373) - Gråträsk (541 - 645) - Lindås (543)  BK1  
Delen Lindås (543) - Övre Grundsel (enskild väg, Kamträskvägen, 1,8 km V 

väg 544) 

BK1 

 
Delen Övre Grundsel (enskild väg, Kamträskvägen, 1,8 km V väg 544) - 

Övre Grundsel (94) 

BK4 

  

553 Böle (374) - Käcktjärn - Kvarnbäcken (374) BK1   

554 Långnäs (550, 555) - Berget (549) - Näsudden BK1    

555 Delen Långnäs (550, 554) - Borgfors (567)  BK1  
Delen Sikfors (561) - Tvärån - Nygård (548) - Älvsbyn (94) BK4    

557 Svensbyn (373) - Edet - Tolvmans (550)  

Genomfart: Edetvägen 

BK1 

   

560 Flurheden (94) - Lillträsk - Korsträsk (94, 663) BK1    

561 Sikfors (555) - Skomanskälen BK1    

563 Arnemark (374 - 374) - Holmträsk (569 - 570 - 571) - Sjulsmark (573) - 

Hälleström (574) - Ersnäs V (579 - E4 - 575 - 969) 

BK4 

   

567 Borgfors (555) - Arnemark N (374) BK1    

569 Tullnäs (572) - Nybyn (569.01) - Holmträsk (563) BK1    

569.1 Nybyn S (569) - Nybyn (571) BK1    

570 Delen Holmträsk (563) - Pålsträsk (1,7 km S väg 94)  BK2  
Delen Pålsträsk (1,7 km S väg 94) - Pålsträsk (94) BK1    

571 Pålmark (573) - Nybyn (569.01) - Holmträsk (563) BK1    

572 Kopparnäs (E4 - 572.01) - Tullnäs (569) - Norrfjärden (573) BK1    

573 Norrfjärden (573 – 510.01) - Pålmark (571) - Sjulsmark (563) - Klöverträsk 

(94, 583) 

BK1 
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574 Mjösundet (E4, 575) - Hälleström (563) BK1    

575 Mjösundet (E4, 574) - Rosvik (575.01) - Trundavan (576) - Vallen (577) - 

Sandnäsudden (578) - Ersnäs Ö (961.01) - Ersnäs (961) - Ersnäs V (E4, 579) 

BK1 

   

575.1 Rosvik (575) - Rosvik S (E4) BK1    

576 Trundavan (575) - Berkön BK1    

577 Vallen (575 - 578) - Alhamn BK1    

578 Vallen (577) - Mörön - Sandnäsudden (575) BK1    

579 Ersnäs V (E4, 575 - 563) - Vasskäret - Alvik (94) BK1    

580 Tpl Antnäs (E4, 94) - Måttsund (581) - Kallax (963) - Bergnäset (580.01) - 

Bergnäset 616) 

BK1 

   

580.1 Bergnäset (580) - Luleå flygstation BK1    

581 Måttsund (580) - Bränslan (E4) BK1    

582 Alvik (94) - Selet (583) - Mockträsk - Rödberget (616)  BK1    

584 Bälinge (616) - Alviksträsk BK1    

585 Avan (616) - färjeled över Luleälven - N Sunderbyn (97) BK1  
Färja: Luleälven: Lastkapacitet 60 ton, axel/boggitryck 10/16 ton BK2    

586 Vändträsk (356)  - Alträsk BK1    

588 Gamla Sävast (97) - Sävast (97) - A 8 (Boden) (967) (k) - Boden SV (356, 

616) 

Genomfart: Boden: Åbergsleden - Sveavägen 

BK1 

   

589 Heden N (356) - Hedsvedjan Ö (616) BK1    

590 Delen Stadsön (Mariebergsvägen) - Gammelstad (1543) - (k) 

Nederluleå k:a (1544) - S Sunderbyn (1,1 km Ö väg 97) 

BK2 

 
Delen S Sunderbyn (1,1 km Ö väg 97) - S Sunderbyn (97, 592)               

Genomfart: Gammelstad: Stadsövägen - Framlänningsvägen - Gamla 

Bodenvägen           

Begränsad fordonshöjd: Vägport under väg 97 i Gammelstad: 3,8 m, 

vägport under SJ i Gammelstad: 3,8 m  

BK1 

   

591 Delen Storheden (968) - Karlshäll (1 km Ö väg 968)  BK1 
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Delen Karlshäll (1 km Ö väg 968) - Karlsvik BK2    

592 S Sunderbyn (97, 590) - Bodvallen (97) BK1    

593 Delen Luleå Södra hamn (E4.15, 616) - Örnäset (595) - Hertsön 

(Gräsörvägen)  

BK1 

 
Delen Hertsön (Gräsörvägen) - Lövskär (593.01) - Hertsöskatan BK2  
Genomfart: Luleå: S Hamnleden - Hertsövägen - Lövskärsvägen 

 

   

593.1 Lövskär (593) - Lövskärs brygga BK2    

594 Tpl Sunderbyn S (97) - Norramark cirkulationsplats (k) - Sunderby sjukhus - 

(k) tpl Sunderbyn N (97) 

BK1 

   

595 Mjölkudden (E4.15) - Lulsundet (596) - Skurholmen - Örnäset (593) - 

Aronstorp - Uddebo 

Genomfart: Luleå: Svartövägen - Uddebovägen  

Begränsad fordonshöjd: Vägport under SJ i Bergviken: 4,4 m, södra 

körfältet 

BK1 

   

596 Lulsundet (595) - (k) Sinksundet (597) - Bensbyn - Örarna (599) 

Genomfart: Luleå: Bensbyvägen 

BK1 

 
Delen Örarna (599) - Persön (E4) BK4 

   

597 Ytterviken (969) - Porsön - (k) Björsbyn (597.01) - Sinksundet (596) 

Genomfart: Luleå: Björkskataleden - Porsövägen 

BK1 

   

597.1 Björsbyn (597) - Reveöm (969) BK1    

599 Delen Örarna (596) - 500 meter öst om enskild väg kråknäsvägen BK4 

Delen 500 meter öst om enskild väg kråknäsvägen kråknästet - Brändön  BK1  
Begränsad fordonshöjd: Bro över kråknässundet, 4,4 meter 

 

   

600 Börjelslandet (E4) - Sundom - Råneå (692) BK1    

601 Delen Råneå N (692, 760) - tpl Råneå Norra (E4) BK4  
Delen tpl Råneå Norra (E4) - Kängsön BK1    

603 Tpl S Svartbyn (97) (k) - S Svartbyn (604) - N Svartbyn (605) 

Genomfart: Boden: Svartbyleden 

BK1 

   

604 S Svartbyn (603) - Boden (356, 605) 

Genomfart: Boden: Gamla Lulevägen 

BK1 
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605 Boden (356, 604) - (k) N Svartbyn (603) - Torrkölen (607) - Flarken (383) 

Genomfart: Boden: Svedjebergsleden 

BK1 

   

607 Delen Torrkölen (605) - Ängesbyn (970)  BK2  
Delen Ängesbyn (970) - Nickbyn S (E4) BK1    

608 Slagnäs (E45 västra anslutningen) – Slagnäs (östra anslutningen) Broar över 

Skellefteälven 

BK2 

   

609 (Adak -) AC/BD-gräns - Slagnäs (AC 1018) - Slagnäs (609.01 - 608) - 

Sjulnäs S (610) - Gobsättvare (612 - 613) - Mellanström (641) - Vaxholm 

(615 - 617) - Röjberget (618) - Arjeplog (623 - 95) 

BK4 

   

609.1 Slagnäs S (E45) - Slagnäs camping (609)  BK4    

610 S Tjärnmyr (Sjulnäs) (609) - Nyliden  BK2    

612 Gobsättvare (609) - Udden (Kallön) BK1    

613 (Heden -) AC/BD-gräns - Fjällnäs (AC 1142) - Gargejaur (626) - Tallås 

(614) - Gobsättvare (609) 

BK1 

   

614 Tallås (613) - Kronlund (641) - Maskaur (626) BK1    

615 Vaxholm (609) - Mellanström Ö (615.01) - Kasker BK1    

615.1 Mellanström Ö (615) - Mellanström BK1    

616 Luleå Södra hamn ( 593 - (k) Residensgatan) BK1  
Delen Granuddsvägen Bergnäset (964) - Bergnäset (580) - Gäddvik (968) - 

Bälinge (584) - Avan (583 - 585) - Rödberget (582) - Bodforsen (967) - 

Hedsvedjan Ö (589) - Boden SV (356, 588) 

Genomfart: Luleå: S Hamnleden - Sandviksgatan - Bergnäsbron -

Älvbrovägen. Boden: Hedenbrovägen 

Begränsad fordonshöjd: Bergnäsbron: 4,3 m (förbifart anvisad) 

Hinder: Bergnäsbron: Broöppning för sjöfart kan förekomma vardagar kl 

09-10 och 19-20 

BK4 

   

617 Vaxholm (609) - Långviken BK1    

618 Röjberget (609) - Ånge brygga BK1    

619 Fiskträsk (E45) - Gullön (609.01) - Bergnäs BK1    

619.1 Gullön (619) - Gullöns brygga BK1    

623 (Arjeplog) Laisvallvägen - Industrivägen (609-95) BK1 
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624 Akkelisjaur (95) - Racksund BK1    

625 Delen Östansjö (95) - Evebäcken (626) BK2  
Begränsad belastning: Bro över Dainaksundet vid 4 km S Östansjö (95), 

axel/boggitryck 3/4 ton, bruttovikt 6 ton. (gäller även fordonståg) 

BK3 

    
Delen Evebäcken (626) - Laisvall (628) - Hällbacken - Adolfström  BK1    

626 Gargejaur (613) - Maskaur (614) - Evebäcken (625) BK1   

627 Laisvallsby (625) - Stor Laisan (brygga)  BK1    

628 Laisvall (625) - Loholm - Svänjer (95) BK1    

629 Sikselet (630) - Norra Bergnäs - Forsnäs - Abraur - Brännudden (635) - 

Suddesjaur (636) - Malmesjaur (638) - Moskosel (639 - 629.01) - Moskosel 

Ö (E45) 

BK1 

   

629.1 Moskosel (629) - Moskosel Ö (E45) BK1    

630 Sikselet (629) - Lövnäs - Stenudden - Örnvik  BK1    

631 Kålmis (95) - Stensund - Svannäs BK1    

632 Myrheden (95) - Radnejaur BK1    

634 Delen Arvidsjaursjön N (E45) – Östansjö (636)  BK1  
Delen Östansjö (636) - Älvsbacka BK2    

635 Norrstrand (629) - Brännudden BK1    

636 Suddesjaur (629) - Östansjö (634) BK1    

638 Delen Malmesjaure (629) – 100 meter sydväst om bro över Piteälven BK2  
Bro över Malmesjaures utlopp (Abmorälven) BK2  
Delen Nedre Trollforsen (0,1 km SV bro över Piteälven) - Iggejaur stn (3 km 

NO bro över Piteälven) 

BK3 

 
Begränsad belastning: Bro över Piteälven vid Nedre Trollforsen, 

axel/boggitryck 8/14 ton 

BK3 

 
Delen Iggejaur stn (3 km NO bro över Piteälven) - Iggevare (642)  BK1  
Delen Iggevare (642) - Tellejåkk (6,5 km V väg E45) BK2  
Delen Tellejåkk (6,5 km V väg E45) - Norden (E45)  BK1    

639 Moskosel (629) - Moskosel jvstn BK1    
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640 Sleng (E45) - Tjappsåive hpl BK1    

641 Kronlund (614) - Mellanström (609) BK1    

642 Ljusselet (E45) - Iggevare (638) BK1    

643 Rönnberg (E45) - Ravenjaur - Bäcklund BK1    

645 Fjällbonäs (94) - Pjesker (646) - Gråträsk (552) BK2    

646 Pjesker (645) - Granudden BK2    

648 Fors (94) - S Vistträsk - Vistträsk (94, 660) BK1    

649 Vuotner (94) - N Holmnäs BK1    

650 Framnäsviken (94) - Arvidsjaurs flygplats BK1    

651 Auktsjaur (E45) - Lomträsk (653) BK1    

653 Moskosel (E45) - Lomträsk (651) - Rättsel - Åkroken (94)  BK4    

654 Moskosel (E45) - Ljusträsk - Pilträsk - Laver - Nattberg (94)  BK1    

655 Timmerleden (94) – Fjällbonäs (enskild väg 12675 Bäcklund) BK2  
Bro över Kelisån (Krubbjokk) vid Fjällbonäs BK2  
Delen Fjällbonäs (Bäcklundsvägen) - Harrejaur (94) BK1    

656 Västabyn (94) - Manjärv (660) BK2    

658 Trångfors (374) - Bredsel (374) BK1    

659 Övre Tväråsel Ö (374) - Övre Tväråsel (374, 667) BK1    

660 Delen Vistträsk (94, 648) - Manjärv (664) BK1  
Delen Manjärv (664) - Rosdal (661)  BK2  
Delen Rosdal (661) - Vidsel S (660.01)  BK2  
Bro över Piteälven vid Vidsel BK2  
Delen Vidsel S (660.01 - 374) BK1    

660.1 Vidsel S (660) - Vidsel (374) BK1    

661 Rosdal (660) - Sörstrand - Grundvattnet  BK2    

662 N Storfors (374) - Myrheden BK1    
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663 Delen Korsträsk (94, 560 - Stortjärnberget (2,8 km N väg 94)  BK1  
Delen Stortjärnberget (2,8 km N väg 94) - Nybyn (664) BK3    

664 Delen Nyfors (94, 665) - Förrådsgatan Älvsbyn BK4  
Delen Nystrand (666) - Nybyn (663) - S Fällfors (11,4 km Ö väg 660) BK1  
Delen S Fällfors (11,4 km Ö väg 660) - Manjärv (660)  BK3   

665 Sågfors (94) - Nyfors (94, 664) BK1    

666 Delen Nystrand (664) - Nedre Tväråsel (374) BK1  
Delen Nedre Tväråsel (374) - Björkberg BK4    

667 Övre Tväråsel (374) - Tällberg BK2    

668 Vidsel (374) - Hapträsk - Karlsro (682) BK1    

670 Vernerslund (94) - Johannisfors (672) - Fagervik (356) BK1    

671 Älvsbyn (94) - Älvsbyns jvstn 

Genomfart: Älvsbyn: Nygatan - Storgatan  

BK1 

   

672 Johannisfors (670) – Brännberg – Åkerholmen  BK1    

673 Forsnäs (97) - Norrhed - Nybruket (97) BK2    

674 Delen Vittjärv (97) - Vittjärv (0,5 km N väg 97) BK1  
Delen 0,5 kilometer norr om väg 97 vid Vittjärv – Vittjärv västra (97)  BK2  
Bro över Vittjärvträskets utlopp och bro över Kvarnbäcken BK2    

675 Norra Bredåker (97) - Kvarnbäcken (679 - 97) BK1    

676 Heden S (356) - Degerbäcken (677) - Södra Bredåker (678, 679) - Åminne - 

Bodträskfors (680 - 682) 

BK1 

   

677 Degerbäcken (676) - Degerbäckens hpl BK1    

678 Södra Bredåker (676, 679) - Långsjön BK1    

679 Södra Bredåker (676, 678) - Norra Bredåker (675 BK1    

680 Bodträskfors (676) - Urtjärn - Kvarnån BK1    

681 Delen Rasmyran (97) Rasmyran (0,2 km SO väg 97) BK1 

Delen Rasmyran (0,2 km SO väg 97) - Kusån - Vittjärv (97) BK3    
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682 Kittajaur (E45) - Puottaure (740) - Holmträsk (669) - Karlsro (668) - 

Bodträskfors (741 - 676) - Harads (97) 

BK1 

  

683 Trångforsen (356) – Paglaberget (97) BK1    

684 Svedjan (383) - Gemträsk BK1    

685 Vibbyn (383) - Skogås (358) BK1    

686 Delen Skogså (685) - Ubbyn (3,5 km NO Skogså)  BK1  
Delen Ubbyn (3,5 km NO Skogså) - Inbyn (356) BK3    

687 Tpl Råneå Södra (E4/692) S Prästholm – Gunnarsheden (687.01) – Niemisel 

(356) 

BK1 

   

687.1 Gunnarsheden (687) - Melderstein (760)  BK1    

689 Strömsund (E4) - Högsön (691) BK1    

690 Idbäcken (E4, 706) - Siknäs BK1    

691 Delen Rörbäck - Jämtön (691.01 - 974)  BK1  
Delen tpl Jämtön (E4) - Högsön (689) - Vitåfors (693 - 694) - Avafors (356) BK4  
Delen Långsel (770,772) BK1    

691.1 Jämtön (691) - Jämtösund BK1    

692 Tpl Råneå Södra (E4, 687) - Råneå (600) - Råneå N (601, 760) BK1    

693 Melderstein (760) - Vitåfors (691) BK2    

694 Vitåfors (691) - Töre (706) BK2    

695 Orrbyn (760) - Talludden (762) - Ängesträsk - Bjurå (356)  BK1    

696 Törböle (E10) - Långfors - Småsel (356) BK1    

697 Morjärv k:a (E10) - Morjärv (356)  BK1    

698 Tpl Töre (E4, E10) - Töre hamn BK1    

699 Töre (E4) - Sören (699.01 - 703) - Ökvattnet (E4) BK1    

699.1 Sören (699) - Holmen BK1    

700 Kosjärv (E4 - 701) - Brattlandet (953) - Bondersbyn (744) BK1 
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Begränsad belastning: Bro över Kalixälven NV Bondersbyn BK2    

701 Kosjärv (700) - Kamlungeforsen (702) - Kamlunge (744) BK1  
Begränsad belastning: Bro över Kalixälven vid Kamlunge  BK2    

702 Kamlungeforsen (701) - Västanfors BK1    

703 Rolfs (705) - Pålänge (707) - Sören (699) BK1    

704 Storön N (705) - Ryssbält (707) BK1    

705 Rolfs (E4) - 703) - Vallen (954 - 954) - Lappträskbacken (707, 956) - 

Ytterbyn (956.01 - 956.02 - 708) - Målsön (708) - Storön N (704) - Storön 

BK1 

   

706 Idbäcken (E4/690) – väg 694 BK2    

   

707 Lappträskbacken (705, 906) - Ryssbält (704) - Pålänge (703) BK1    

708 Ytterbyn (705) - Nyborg (956) - Målsön (705) BK1    

709 Delen Bredviken (E4 - 710) - Risögrund - Karlsborg BK1  
Delen Karlsborg (709.01 - 709.01 ) - tpl Lampen (E4) BK4    

709.1 Vikmanholmen (709) - Vikmanholmen N (709)  BK1    

710 Bredviken V (E4) - Bredviken (709) BK1    

711 Bjumisträsk (720) - Lantjärv - Kvarnberget (E4) BK1    

712 Kvarnberget (E4) - Lappbäcken - Båtskärsnäs V (713) - Båtskärsnäs BK1    

713 Båtskärsnäs V (712) - Axelsvik BK1    

714 Korpikå S (715) - Lilla Lappträsk BK1    

715 Kalix (E4 - 1628) -(k) Stenbacken (721) - Kälsjärv (951 - 718) -Korpikå S 

(714) - Korpikå (719) - Orrträsk (716) - Vitvattnet (767) 

Genomfart: Kalix: Nygatan - Centrumvägen - Vitvattenvägen 

BK1 

   

716 Orrträsk (715) - Storsien - Klinten (767) BK1    

718 Kälsjärv (715) - Hömyrfors (719) BK1    

719 Korpikå (715) - Hömyrfors (718) - Granån (726) - Björkfors (398, 730) BK1    
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720 Delen Näsbyn (E4 - 1628) - Näsbyn Ö (721)  BK4*  
Delen Näsbyn (721) - Bjumisträsk (711) Råby (950) - Näverträsk (726) - 

Björkfors (398) 

BK4 

   

721 Åkroken (744) - Björknäs (951) - Kalix (715) - Näsbyn Ö (720) 

Genomfart: Kalix: Järnvägsgatan  

BK4* 

   

722 Långforsen (398) - Oja (767) BK1    

723 Sangis (E4) - Sangis N (723.01) - Sangis Ö (E 4)  BK1  
Bro över Sangisälven BK2    

723.1 Sangis N (723) - Sangis V (398)  BK1    

724 Säivis (E4) - Staffans BK1    

725 V Nikkala (E4) - Santasaari - Seskarö (725.01) - Fridhem BK4    

725.1 Seskarö (725) - Seskarö k:a BK1    

726 Näverträsk (720) - Granån (719) BK1    

727 Nikkala (E4, 729) - Haparanda hamn  BK1    

728 Säivis V (E4) - Aavajärvi (730) BK1    

729 Nikkala (E4, 727) - Kattilasaari (730) BK4    

730 Delen Björkfors (398, 719) - Aavajärvi (728) BK1  
Delen Kattilasaari (729) - Triki (731) BK4  
Delen Kukkola (99) BK1    

731 Triki (730) - Kattilasaari (730) - Karhuvaara (767)  BK4    

734 Tpl Vånafjärden (E4) - Karlsborg BK1    

736 Kurkinen (E4) - Salmis - Laiva (E4) - Vuono (E4, 775)  BK1    

737 Karungi (99) - Karl Gustavs k:a - Karungi (99, 767) BK1    

740 Puottaure (682) - Sudok (743) - Vuollerim (97, 810) BK1    

741 Bodträskfors (682) - Strömbacka (742) - Edefors (97) BK1    

742 Delen Strömbacka (741) - Krokfors (2,5 km V väg 741)  BK1  
Delen Krokfors (2,5 km V väg 741) - Lillån BK3 
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744 Delen Tpl Åkroken (E4) - Åkroken (721)  BK4*  
Delen Åkroken (721) - Börjelsbyn (955 - 955) - Bondersbyn (700 - 905) - 

Kamlunge (701, 905) - Forsbyn (767) - Morjärv (E10, 356) 

BK4 

   

746 Svartbjörsbyn (750) - Brändkläppen (356, 383) BK1    

747 Jokkmokk (E45, 97) - Junkarhällan (990) - Luvos - Karats 

Genomfart: Jokkmokk: Storgatan  

BK1 

   

748 Svartlå (97) - Övre Svartlå (97) BK1    

749 Bovallen (97) - Svartlå (97) BK3    

750 Lillavan (356) - (k) Svartbjörsbyn (746) - Ljuså - Gransjö (752) - 

Sandträsk (753) - Gullträsk (754) - Lakaträsk (813) 

Genomfart: Boden: Stationsgatan 

BK1 

   

752 Svartlå (97) - Gransjö (750) BK1    

753 Sandträsk (750) - Sandträskgården BK1    

754 Harads (97) - Gullträsk (750) BK1    

755 Furunäs - Andersviksudden - Porsi (810) BK1    

757 Delen Degerselet S (356) - Sörbyn (758) - Sörbyn V (1,5 km V väg 758) BK1  
Delen Sörbyn V (1,5 km V väg 758) - Övre Flåsjön (enskild väg, 

Degervattnet)  

BK2 

 
Delen Övre Flåsjön (enskild väg, Degervattnet) - Klingersel (760) BK1    

758 Sörbyn (757) - Lassbyn (760) BK1    

760 Delen Råneå N (601, 692) - Melderstein (693 - 687.01) - Orrbyn (695) - 

Niemisel (356) 

BK4 

 
Delen Niemisel (356 - 761) - Lassbyn (763 - 758) - Gunnarsbyn (763.01) - 

Korpforsen (766) - Klingersel (757) - Mårdsel (813) 

BK1 

   

761 Niemisel (760) - Framviken - Gunnarsdjupträsk  Bk1    

762 Fällträsk (356) - Talludden (695) BK2    

763 Lassbyn (760) - Gunnarsbyberget (763.01) - Ytterholmen (766) - Norriån - 

Vuoddas (813) 

BK1 
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763.1 Gunnarsbyberget (763) - Gunnarsbyn (760) 

Begränsad belastning: Bro över Råneälven (Gunnarsbyströmmen), 

axel/boggitryck 10/14 ton 

BK3 

   

765 Morjärv (356) - Västra Flakaträsk BK1    

766 Korpforsen (760) - Ytterholmen (763) BK1    

767 Delen Forsbyn (744) - Trollberget (781) - Stråkan (782) - Frängsmyran 

(783) - Klinten (716) - Vitvattnet (715) - Vitvattnet Ö (784) - Bodträsk (774 

- 911) - Oja (722) - Lappträsk (398 - 398) - Kärrbäck (791) 

BK1 

 
Delen Karhuvaara (731) - Karungi (767) BK4 

768 Bjurå (356) - Krokträsk  BK1    

769 Tvärån (E10) - Långforssel BK1    

770 Långsel (691, 772) - Torpbrändet (773) - Talljärv - Bredträsk (777) - 

Hedensbyn (E10) 

BK1 

   

772 Långsel (691, 770) - Dockas BK1    

773 Småsel (356)  - Talljärv (770) BK1    

774 Bodträsk (767) - Storträsk (784 - 784) - Lomben BK1    

775 Vuono (E4, 736) - Eriksbo (776) - tpl Haparanda (E4, 99) 

Genomfart: Haparanda: Köpmangatan - Västra Esplanaden 

BK1 

   

776 Vuono Ö (E4) - Eriksbo (775) - Grankullen 

Genomfart: Grankullevägen 

BK1 

   

777 Bredträsk (770) - Kölmjärv BK1    

778 Lansjärv (840, 840.01) - Lansjärv k:a (840.01)  Bk1    

779 Lansån (E10) - Kopparsjärv BK1    

780 Naisheden (E10) - Naisjärv BK1    

781 Trollberget (767) - Övermorjärv BK1    

782 Stråkan (767) - Åkeränget BK1    

783 Frängsmyran (767) - Östra Flakaträsk - Lombheden (795) BK2    

784  Vitvattnet Ö (767) - Storträsk (774 - 774) - Kukasjärvi (785) - Littiäinen 

(799) 

BK1 
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785  Kukasjärvi (784) - Kypasjärvi - Svartberget (795) BK1    

787 Ruskola (99) - Övertorneå S (98) BK1    

791 Kärrbäck (767) - Matojärvi - Granbom (792) - Päkkilä (Bäckesta) (99) BK1    

792 Granbom (791) - Vuomajärvi BK1    

794 Hedenäset (99) - Hietaniemi k:a  BK2  
Bro över SJ BK2 

795 V Svartbyn (E10) - Svartbyn (796) - Lombheden (783) - Slättåsberget (797) 

- Svartberget (785) - Granhult (798) - Liehittäjä (799) - Niemis (915) - 

Luppio (99) 

BK1 

   

796 Svartbyn (795) - Överkalix (797) - Tallvik (801 - 98, 836) BK1    

797 Slättåsberget (795) - Boheden - färjeled över Djupträsket - Sandudden - 

Överkalix (796) 

BK1 

 
Färja: Djupträsket: Lastkapacitet 58 ton, axel/boggietryck 10/16 ton 

fordonslängd 28 m 

Bk2 

   

798 Granhult (795) - Kiilisjärvi BK2    

799 Littiäinen (398 - 784) - Liehittäjä (795) - Ekfors (800) - Puostijärvi - Palo 

(98) 

BK1   

800 Ekfors (799) - Armasjärvi (915) BK1    

801 Tallvik (796) - Överkalix vårdcentral BK1    

802 Mölnviken (E10) - Kälvudden - Kälvjärv - Storsvedjan  BK1    

803 Allsån (391) - Miekojärvi BK1    

804 Lyckan (E45) - Östansjö BK1    

805 Vajkijaur (E45 - 805.02) - Randijaur (807) - Paijekuoika (806) - Tjåmotis - 

Njavve - Årrenjarka - Kvikkjokk 

BK1 

   

805.02 Vajkijaur (805) - Kvarnbäcken  BK1    

806 Paijekuoika (805) - Nautijaur  BK1    

807 Randijaur (805) - Björkholmen  BK1    

808 Björknäs (97) - Storbacken BK3    
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810 Delen Vuollerim (97, 740 - 810.01) - Porsi (755) BK1  
Delen Porsi (811) - Murjek (810.02 -812) - Tullmyran (814) - Polcirkeln - 

Peinis (815) - Jorpojänkkä (817) - Nattavaaraby (810.04-818).  

BK4 

   

810.1 Vuollerim (810) - Vuollerim S (97) BK1    

810.4 Nattavaaraby Ö (810) - Nattavaaraby (818)  BK1    

811 Porsi (810) - Kuouka - Messaure (818)   BK4    

812 Lillåfors (813) - Murjek (810) BK1    

813 Edefors (97) - Lakaträsk (750) - Lillåfors (812) - Mårdsel (760) - Vitträsk - 

Vuottas (815 - 763) - Flakaberg - Yttre Lansjärv (E10) 

BK1 

   

814 Tullmyran (810) - Nietsavare (818) - Sarkavare BK1    

815 Vuoddas (813) - Peinis (810)  BK1    

816 Skröven (E10) - Torrivaara BK1    

817 Jorpojänkkä (810) - Sarvisvaara BK1    

817.1 Skröven (E10) - Storberget BK1    

818 Delen Vajkijaur (E45) - Messaure (811) BK4  
Delen Messaure (811) - Nietsavare (814) - Harrejaur (820) - Nattavaaraby 

(810) 

BK1 

 
Delen Nattavaaraby (810) - Kilvo (822) - Purnu (941) - Mukkavaara (E10) BK4 

819  Delen Porjus (E45) - Västra Strand (1,9 km N väg 45)  BK1  
Delen Västra Strand (1,9 km N väg 45) - Ålloluokta BK2    

820 Harrejaur (818) - Urtimjaur Ö (821) - Urtimjaur BK1   

821 Urtimjaur Ö (820) - Ruodna BK1    

822 Kilvo (818) - Nuortikon (823) - Gällivare (E45) BK4    

823 Nuortikon (822) - Tidnokenttä  BK1    

824 Ansavaara (E10) - Mäntyvaara BK1    

825 Gällivare (E45) - Dundret (Björnfällan) BK1    

826 Porjus (E45) - Porjus begravningsplats BK3 
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827 Porjus (Hapsas) (E45) - Stora Sjöfallet (Vietas)  BK1    

828 Gällivare (E45, 830) - Nuolajärvi (E10.01, E45) 

Genomfart: Gällivare: Lasarettsgatan 

BK1 

   

829 Gällivare (830) - Andra Sidan 

Genomfart: Gällivare: Prästgatan - Kajtumvägen 

BK2 

   

830 Gällivare (E45, 828 - 829 - k/E45) - tpl Gällivare (E45, 1807) BK1  
Delen tpl Gällivare (E45, 1807) - Malmberget (831 - 1807/k) - Koskullskulle 

V (831) 

Genomfart: Gällivare: Lasarettsgatan - Malmbergsvägen - 

Malmbergsleden. Malmberget: Gällivarevägen - Bergmansgatan - Norra 

Kungsgatan - Bergmansgatan 

 

   

831 Gällivare (830) - Kullevägen - Koskullskulle (860)  BK4  

833 Skaulo (E10) - Neitisuando - Killingi (833.01) - Fjällåsens hpl BK1    

833.1 Killingi S (833) - Killingi BK1    

834 Leipijoki (E10) - Avvakko BK1    

835 Ö Ansvar (392) - Jockfall Ö (839) - Jockfall (839) - Jockfall V (836) - 

Vasikkakorva (852)  

 

Delen Narken S (841) - Narken (938 - 938) - Kainulasjärvi Ö (939) - 

Saarisuando (394) 

BK1 

 

 

BK4 

   

836 Tallvik (98, 796) - Furunäs (837) - Älvtorpet (837) - V Rödupp (836.01) - 

Vinnäset - Lillselet - V Ansvar - Jockfall V (838 - 835) 

BK1 

   

836.01  V Rödupp (836) - färjeled över Kalixälven - Ö Rödupp (392) BK2  
Färja: Kalixälven: Lastkapacitet 25 ton, axel/boggietryck 8/12 ton 

fordonslängd 16 m 

BK3 

   

837 Furunäs (836) - Vännäsberget (837.01) - Älvtorpet (836) Bk1    

837.01  Vännäsberget (837) - Vännäsberget N BK1    

838 Jockfall V (836) - Tyckberget S (838.01) - Vallsjärv BK1    

838.01  Tyckberget S (838) - Tyckträsk BK1    

839 Jockfall Ö (835) - Jockfall (839.01 - 835) BK1    
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839.01 Jockfall (839) - Gamla färjeläget BK1    

840 Lansjärv (E10 - 778, 840.01) - Ängeså - Lahnajärvi S (840.02) - Nytorp 

(394) 

BK1 

   

840.1  Lansjärv (778, 840 - 778) - Lansjärv N (E10) BK1    

840.2 Lahnajärvi S (840) - Lahnajärvi BK1    

841 Haapakylä (98) - Hiirivaara (917) - Vinsa (854) - Ruokojärvi - Kivijärvi - 

Pirttiniemi (858) –  

 

Delen Korpilombolo S (392) - Korpilombolo (849) - Korpilombolo N 

(849.01) - Lahdenpää N (850) - Narken S (835) 

BK1 

 

 

BK4 

842 Skröven (E10 - 842.01) - Torasjärvi (843) - Torasjärvi Ö BK1    

842.1 Skröven (842 - E10) BK1    

843 Torasjärvi (842) - Torasjärvi V BK1    

844 Nedre Hakkas (E10 - 844.01) - Satter - Ullatti (394) BK1    

844.1 Nedre Hakkas (844) - Hakkas Ö (907) - Hakkas N (907) - Sangervaara (846) 

- Hakkas V (E10) 

BK1 

   

845 Salmi (392) - Limingoån BK1    

846 Sangervaara (844.01) - Sammakkojärvi (847) BK1    

847 Mukkavaara (E10) - Sammakkojärvi (846) - Sammakko  BK1    

848 Pieruvaara (394) - Äijävaara BK1    

849 Korpilombolo V (392) - Korpilombolo (849.01 - 841) BK1    

849.01 Korpilombolo (849) - Korpilombolo N (841)  BK1    

850 Lahdenpää (841) - Jierijärvi BK1    

851 Nuoksujärvi S (850) - Nuoksujärvi - Koivuniemi (394) BK2    

852 Vasikkakorva (835) - Iso Puolamajärvi BK1    

853 Niva (394) - Lehtipalo - Tärendö k:a (394, 883)  BK1    

854 Vinsa (841) - Jänkisjärvi - Mukkajärvi BK1    
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855 Övre Kuivakangas (99) - Siekasjärvi - Rantajärvi (857) BK1    

856 Juoksengi (99) - Juoksengi k:a (856.01) - Mäntyvaara (856.02) - Vyöni BK1    

856.01  Juoksengi k:a (856) - Juoksengi N (99) BK1    

856.02  Mäntyvaara (856) - Niskanpää N (99) BK1    

857 Svanstein (99 - 857.01) - Rantajärvi (855) - Aapua - Ohtanajärvi (392) BK1    

857.01  Svanstein (857) - Svanstein S (99)  BK1 

   

858 Pirttiniemi (841) - Suaningi BK1    

859 Jarhois (99) - Olkamangi BK1    

860 Delen Nuolajärvi (E45) - Kullevägen, Kullegatan - Koskullskulle (831) BK4  
Delen Koskullskulle (831) - Tjautjasjaur BK1    

861 Kuusilaki (392) - Kirnujärvi BK2    

862 Pajala S (392) - Liviöjärvi BK1    

863 Pilkkarivuoma (E10) - Piilijärvi  BK1    

864 Vittangi V (E45) - Nedre Parakka BK1    

865 Dokkas N (394) - Markitta S (944) - Kesäsvaara (866) - Nilivaara (940) - 

Vettasjärvi (943 - 943) - Masugnsbyn (395) 

BK1 

   

866 Kesäsvaara (865) - Granhult BK1    

867 Tärendö (394) - 2,8 km nordöst om Tärendö (883)  BK4  
Delen 2,8km nordöst om Tärendö (883) - Männikkö Ö (868) - Vuostokangas 

(395)  

BK1 

   

868 Männikkö Ö (867) - Männikkö V BK1    

869 Delen Junosuando (395) - Junosuando S (869.01)  BK1  
Delen Junosuando S (869.01) - Lautakoski BK3    

869.01 Junosuando S (869) - Junosuando (395) BK3    

870 Delen Kiruna Centrum (873 - (k) E10) - 5270 meter söder in väg E10 vid 

infart LKAB  

BK4 
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Delen 5270 meter söder in väg E10 vid infart LKAB - Kaalasjärvi N (871) - 

Jänkänalusta - Puoltsa - Holmajärvi - Årosjokk - Pirttivuopio - Nikkaluokta 

Genomfart: Kiruna: Silfwerbrandsgatan 

BK1 

   

871 Kaalasjärvi N (870) - Kaalasjärvi BK1    

873 Kiruna Ö (E10 - 878) - cpl Malmvägen/Tornegatan (874) – E10 BK1    

873.01  Kiruna C (E10) – Värmeverksvägen BK1    

874 Kiruna Centrum Ö (873) - (k) Jägarskoleområdet - Kurravaara 

Genomfart: Kiruna: Tornevägen 

BK1 

875 Kauppinen (E10 - 877) - Laxforsen - Jukkasjärvi (875.01) - Paksuniemi 

(875.02) - Esrange 

BK1 

   

875.01  Jukkasjärvi (875) - Jukkasjärvi k:a BK1    

875.02  Paksuniemi (875) - Paksuniemi Ö BK1    

876 Svappavaara V (E10) - Svappavaara Ö (E45)  BK1    

877 Kauppinen (875) - Poikkijärvi BK1    

878 Kiruna Ö (873) - (k) Tuolluvaara Ö (E10) - Kiruna flygplats BK1    

879 Kengis (99) - Kengis bruk BK1    

880 Delen Kaunisjoensuu (403) - Huuki (19 km N väg 403)  BK1 

Delen Huuki (19 km N väg 403) - Aareavaara (99) BK2    

881 Keräntöjärvi (886, 889) - Parkalompolo BK1    

882 Juhonpieti (395) - Juhonpieti V (395) BK1    

883 Delen Tärendö k:a (394, 853) - Heinonen (0,1 km SV bro över Kalixälven)  BK2  
Delen Heinonen (0,1 km SV bro över Kalixälven) - Tärendö (867) 

Begränsad fordonshöjd: Bro över Kalixälven, 3,9 m 

BK3 

 
Begränsad belastning: Bro över Kalixälven vid Heinonen, bruttovikt 3,5 

ton (gäller även fordonståg). 

BK3 

 
Delen Tärendö (867) - Lehtonmäki (0,1 km SV bro över Tärendöälven) BK2  
Delen Lehtonmäki (0,1 km SV bro över Tärendöälven) - Koivuniemi (394, 

851)  

BK3 

 
Begränsad belastning: Bro över Tärendöälven vid Lehtonmäki, 

axel/boggitryck 8/12 ton 

BK3 

   

884 Autio (99) - Käymäjärvi BK2 
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885 Anttis (395 - 885.01) - Siikavaara BK2    

885.1 885.1 Anttis (885) - N Anttis BK2    

886 Junosuando (395 - 887) - Kangos (888) - Keräntöjärvi (881, 889) -Kitkiöjoki 

(99) 

BK1 

   

887 Junosuando (886) - Nuuksujärvi (887.01) - Nuuksujärvi BK2    

887.01 Nuuksujärvi (887) - Purnuvaara  BK3 

888 Kangos (886) - Kangos N BK1    

889 Keräntöjärvi (881, 886) - Keräntöjärvi S BK1    

890 Merasjärvi (395) - Merasjärvi Ö BK1    

891 Delen Nolttojärvi (395) - Kuoksu - Kannisjärvi (892)  BK1  
Delen Kannisjärvi (892) - Lainio - Oksajärvi BK2    

892 Kannisjärvi (891) - Vivungi BK3    

894 Taipalensuu (404) - Muonionalusta BK1    

895 Muodoslompolo (99 - 895.01) - Muodoslompolo Ö (404) BK1    

895.01  Muodoslompolo (895- 895.02) - Muodoslompolo begravningsplats BK1    

895.02  Muodoslompolo (895.01) - Muodoslompolo k:a BK1    

896 Kieksiäisvaara S (403) - Kieksiäisvaara (896.01) - Kieksiäisvaara Ö (403) BK1    

896.01  Kieksiäisvaara S (896) - Kieksiäisvaara N  BK1    

897 Nedre Soppero (E45, 897.01) - Lannavaara BK1    

897.01 Nedre Soppero (E45, 897) - Nedre Soppero N (E45)  BK1    

898 Idivuoma (E45) - Falijärvi BK1    

899 Mertajärvi (E45) - Närvä BK2  
Begränsad belastning: Bro över Idijoki vid Närvä, axel/boggitryck 8/12 ton  BK3    

900 Myllyjoki (99) - Kuttainen BK1    

901 Karesuando S (E45) - Maunu  BK1 
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902 Paittasjärvi (99) - Sudjavaara BK1    

904 Blåsmark (501) - Kallfors BK1    

905 Bondersbyn (744) - Stora Lappträsk - Kamlunge (701, 744) BK1    

906 Lomberget (98) - Lomträsk BK1    

907 Hakkas Ö (844.01) - Hakkas N (844.01) BK1 

   

909 Karesuando (E45) - Karesuando begravningsplats  BK1  

910 Övre Kuivakangas (99) - Övre Kuivakangas N (99) BK1    

911 Bodträsk hpl (767) - Bodträsk BK1    

912 Allsån (98) - Allsjärv - Västhammar BK1    

915 Niemis (795) - Armasjärvi (800) - Orjasjärvi - Övertorneå (99) BK1    

916 Hirsikangas (99) - Matkakoski BK1    

917 Delen Hiirivaara (841) - Nedre Kuivakangas (917.01)  BK2  
Begränsad belastning: Bro över Kuivajärvis utlopp vid Tapani, 

axel/boggitryck 6/8 ton 

BK3 

 
Delen Nedre Kuivakangas (917.01 - 99) BK1    

917.01 Nedre Kuivakangas (917) - Nedre Kuivakangas N (99)  BK1    

918 Niskanpää S (99) - Niskanpää (99) BK1    

919 (Rörträsk-) AC/BD-gräns (AC 916) - Fågelliden (365) BK2    

920 Stormyran (517) - Gallejaur (AC/BD-gräns)  BK2    

921 Avaviken (E45) - Månsträsk BK2    

922 Avaviken (E45) - Renviken BK1    

928 Skuthamn N (506) - Skuthamn (507) 

Genomfart: Kritgatan 

BK1 

   

929 Svedjan (506) - Munksund S (507) 

Genomfart: Viaduktsvägen 

Bk1 
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930 Vitsand (373) - Bergsviken (503) Bk1    

931 Strömnäs (506, 507) - N Pitholm 

Genomfart: Ringiusvägen - Bryggmansvägen - N Pitholmsvägen 

BK1 

   

932 Högsböle (E4) - Pitsund N (932.01) - Trollbäcken (E4) BK1    

932.01 Pitsund N (932) - Pitsund (506)  BK1    

933  Hortlax k:a (503) - Lappnäset (E4) BK1    

934 Roknäs (551) - Lillpite (934.01) - Yttersta (543) BK1    

934.01 Lillpite S (934) - Lillpite (543)  BK2  
Bro över Lillpiteälven BK2    

935 Moran (549) - Persibyn (549) 

Genomfart: Durruddsvägen 

BK1 

   

936 Tpl Jävre S (E4) - Tpl Jävre N (E4, 501) 

Genomfart: Jävrevägen 

BK1 

 
Begränsad belastning: Bro över Jävreån  BK2    

938 Narken (835) - Narken N (835) BK1    

939 Kainulasjärvi Ö (835) - Kainulasjärvi BK1    

940 Nilivaara (865) - Nilivaara V BK1    

941 Purnu (818) - Sadjem - Björkberg (E10)  BK1    

942 Dokkas (394) - Ampiaislantto BK1    

943 Vettasjärvi (865) - Vettasjärvi N (865) BK1    

944 Markitta S (865) - Markitta BK1    

945 Leipojärvi (394) - Leipojärvi Ö (394) BK1    

950  Råby (720) - Holmträsk BK1    

951 Björknäs (721) - Kälsjärv (715) BK1    

952 Ytterbyn (956) - Hästholmen BK1    

953 Midlandet (E4) - Brattlandet (700) - Bondeborg  BK1 
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954 Vallen N (705) - Vallen (705) BK1    

955 Åkroken N (744) - Börjelsbyn (744) BK1    

956 Lappträskbacken (705, 707) - Ytterbyn (956,01 - 956.02 - 952) - Nyborg 

(708) 

BK1 

   

956.01 Ytterbyn N (956)- Ytterbyn NV (705) BK1    

956.02 Ytterbyn S (956) - Ytterbyn SV (705)  BK1    

957 Stråkanäs (E4) - Innanbäcken (E4)  BK1    

960 Vitberget (94) - Klöverträsk (583) BK1    

961 Hemberget (E4) - Ersnäs (961.01 - 575)  

Genomfart: Ersnäsvägen 

BK1 

   

961.01 Ersnäs (961) - Ersnäs Ö (575) 

Genomfart: Vidmansvägen 

BK1 

   

963 Kallax (580) - Kallax fiskehamn 

Genomfart: Fiskehamnsvägen 

BK1 

   

964 Bergnäset (616) - Trolltjärn 

Genomfart: Granuddsvägen 

BK1 

   

965 Delen tpl Rutvik (E4, 968, 969) – Svendals väg – Rutviks byaväg – enskild 

väg (Golfbanevägen) 

Delen Rutvik S (965.01) - Rutvik - Rutvik Ö (965.01) - Brännan 

Genomfart: Svenalds väg – Rutviksvägen 

BK1 

   

967 Bodforsen (616) - A 8 (Boden) (588) 
 

   

968 Delen tpl Gäddvik S (E4) - Gäddvik (616) BK4  
Delen Gäddvik (616) – Arcusvägen BK2  
Delen Arcusvägen - östra anslutningen i tpl Gäddvik N (E4) BK1  
Delen östra anslutningen i tpl Gäddvik N (E4) - enskild väg 12382 BK4  
Delen enskild väg 12382 – Storheden (591) – Ektjärn (Mariebergsvägen) – 

tpl Gammelstad (97) – Nederluleå k:a (1544) 

BK1 

 
Delen Nederluleå k:a (1544) –tpl Rutvik (E4, 965, 969) Genomfart: Gamla 

Gäddviksbron –Storsandsvägen –Lulevägen – Rutviksvägen – Norrheden 

BK2 

   

969 Mjölkudden (E4.15) - Ytterviken (597) - (k) Reveln (597.01) 

- tpl Rutvik (E4, 965, 968) 

BK1 
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970 Ängesbyn (607) - Ören (383) BK1    

972 Holmen (356) - Svartbäcken BK2    

974 Laviken (E4) - Jämtön (691) BK3  
Begränsad belastning: Bro över Vitån (Jämtöälven), axel/boggitryck 8/12 

ton 

BK3  

980 Kitkiöjärvi Ö (99) - Kitkiöjärvi BK1    

981 Neistenkangas (99) - Pello (402) - N Pello (99) BK1    

982 (Pajala) Tornedalsvägen - Kirunavägen (403 - 982.01 - 99) BK1 

982.01 (Pajala) Soukolovägen (982 - 99)  BK1    

983 Autio (99) - Kirkonlahti (403)  BK1    

990 Junkarhällan (747) - Purkijaur  BK1    

998 Abisko (E10) - Abisko Ö hpl BK1    

999 Björkliden (E10) - Björklidens hpl BK1    

1000 Vassijaure (E10) - Vassijaure jvstn  BK1    

1001 Riksgränsen (E10) - Riksgränsens hpl BK1    

1543 (Gammelstad) Stationsallén (590 - jvstn) BK2    

1544 (Gammelstad) Lulevägen (590 - 968) BK1    

1628 (Kalix) Centrumvägen (715 - 720) BK1    

1807 (Gällivare) Cellulosavägen - Vintervägen - Vintergatan (E45, 830 - 830) BK1    

1809 (Gällivare) Linaälven (E45) - Gällivare flygplats BK1    

1992 (Arjeplog) Storgatan - Torggatan (95 - 95) BK1 
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Anteckning 
Kommun är väghållare på sträcka med kursiv stil – (k). 

 

BK4 vägdelar som inte föreskrivits några särskilda villkor utöver det som framgår i 

trafikförordningen har markerats med asterisk (*). För övriga BK4 vägdelar gäller särskilda 

villkor som framgår av Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Norrbottens län. 

 

För vissa vägar har länsstyrelsen beslutat om undantag från bestämmelserna om axel- och 

boggitryck eller bruttovikt. 
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III. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för annan belastning än 

bärighetsklass 2   

 
I normaltillfallet tillhör kommunala gator och vägar bärighetsklass 2 enligt 

trafikförordningen (1998:1276).  

 

Arjeplog kommun  

- 

 

Arvidsjaur kommun 
Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda inom det tättbebyggda området Arvidsjaurs 

tätort, som markerats med heldragen linje på bifogad karta, ska tillhöra bärighetsklass 1. 

 
Vittjåkksvägen mellan väg 95 och Vittjåkks skidanläggning ska tillhöra bärighetsklass 1.  
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Bodens kommun 

 
Följande vägar i Bodens kommun ska tillhöra bärighetsklass 1: Björkelundsvägen 

(Stationsgatan – Tvärgatan), Brogatan, Bullerleden, Drottninggatan, Granatvägen, 

Hantverkaregatan, Hermelinsgatan (Gamla Lulevägen - Sveavägen), Kanslihusvägen, 

Kyrkgatan, Lavettvägen, Malmgatan, Manhemsgatan (begränsad fri höjd 4,3 meter), 

Moråsvägen, Slipvägen (Torpgärdsleden - väg 588), Sturegatan (Lulevägen - Kyrkgatan), 

Svängleden, Torpgärdsleden, Travbaneleden, Åbergsleden (Sveavägen - Dammvägen, 

Samtliga vägar inom Bränslan och Torpgärdans Västra och Östra industriområden.  

 

Följande vägar i Bodens kommun ska tillhöra bärighetsklass 3: Herrgårdsvägen, 

Häradsvägen, Kallkällvägen, Kamrumvägen, Lejonbacksvägen, Lorvenvägen, Ostantillvägen, 

Rödingsträskvägen, Skogvaktarvägen, Sundbrovägen (Grepvägen - enskild väg BD 1516), 

Tempelbacken och Ågärdanvägen. 

 

Gällivare kommun 

- 

Haparanda kommun 

- 

 

Jokkmokks kommun  
Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda inom de tätbebyggda områdena 

som markerats med svart streckad linje på bifogade kartor, ska tillhöra bärighetsklass 1.  
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Kalix kommun 
Inom Kalix kommun ska samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda tillhöra 

bärighetsklass 1.  
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Kiruna kommun 
Kiruna kommuns samtliga kommunala gator och vägar, som inte är enskilda eller gator/vägar 

med särskild föreskrift, ska tillhöra bärighetsklass 1.  

 

Luleå Kommun  
Bärighetsklass 1:  

Arcusvägen, Armévägen, Avaviksvägen 

Backgatan, delen mellan Svartövägen och Lulsundsgatan, 

Backmyrvägen,Bangårdsgatan,Barrgatan, Bastugatan.Bergnäsvägen, Björkgatan, 

Björkskataleden, Blockvägen, Blomgatan, Bragegatan Brantgatan, delen mellan 

Granuddsvägen och Stengatan/Trolltjärnsvägen, Båthamnsgatan Datavägen, 

Domarvägen, delen 85 meter söderut från Skiftesvägen 

Framlänningsvägen, Fredsgatan, Furumovägen, delen mellan Föreningsgatan och 

Hertsövägen, Färjvägen, Föreningsgatan 

Gamla Lövskärsvägen, delen mellan Lokmannavägen och österut fram till Avaviksvägen 

Gammelstadsvägen, Granuddsvägen, Gräsörvägen, Gymnasievägen 

Hammarenvägen, Hertsötorget, Höstvägen, från Väderleden och ca. 530 m. 

västerut Kattgrundsvägen, Karlsviksvägen, Klockgränd, Klintvägen, 

Kläppenskolevägen, Kontorsgatan, 

Korpralsgränd, Kronbacksvägen, Kråkörvägen, Kungsgatan, delen väg 593 Hertsövägen - 

Gammelstadsvägen Laboratorievägen, Lerbäcksvägen, Lillstrandsvägen, Lokmannavägen 

Lulsundsgatan, delen mellan Kungsgatan och Backgatan, Långmyrvägen 

Majvägen, från Barrgatan och ca. 50 m norrut till infart Bergviksskolan, Magasinsgatan, 

Malmhamnsvägen Mariebergsvägen, Mjölkuddsvägen 

Namnlösa gatan, Norra Strandgatan, Norrgårdsvägen 

Ormbergsstugevägen 

Producentvägen, Prästgatan, Repslagargatan, delen från Residensgatan och 

västerut. Residensgatan, delen mellan Norra Strandgatan och Västra Varvsgatan. 

Robertsviksgatan, Rådstugatan, Ringgatan, delen mellan Hertsövägen och Rödkallens 

väg. Rödkallens väg Scaniavägen, Sjöfartsgatan, delen mellan Skeppargatan och 

Sjöbrinken. 

Skepparegatan, Skeppsbrogatan, delen mellan Residensgatan och Namnlösa 

gatan. Skiljevägen Skjutbanevägen, från Hertsövägen och ca. 500 m norrut. 

Småbåtsgatan, Stadsövägen, Stengatan, delen mellan Bergnäsvägen och 

Brantgatan. 

Sotargatan, Stationsgatan 

Storhedsvägen, delen mellan Storsandsvägen och E 4 

Bodenvägen Sundsbacken, Svedjevägen, Svetsargränd 

Södra Kungsgatan, delen mellan Södra Hamnleden och 

Småbåtsgatan. Teknikvägen, Trolltjärnsvägen 

Universitetsleden 

Vattenverksvägen, Väderleden, Vänortsvägen 

Västra Varvsgatan delen mellan Residensgatan och 

västerut. Västra Villavägen 

Ytterviksvägen 
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Örnäsvägen, Östra Villavägen, Övägen 

 

Samtliga gator inom föjande områden:  

Gammelstadens industriområde 

Kallax Företagsstad 

Notvikens industriområde 

Porsögårdens industriområde 

Skutvikens industriområde 

Stadsöns industriområde 

Storheden 

Uddebo industriområde 

Yttervikens industriområde 

Ohemmanets industriområde 

 

Pajala kommun 
Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda inom de områden, som med stöd av 

10 kap 1§ andra stycket 3 av kommunen 2001-03-12 i meddelad föreskrift skall vara 

tätbebyggda områden skall tillhöra bärighetsklass 1.  

 

Piteå kommun  
Följande vägar som inte är enskilda inom Backens industriområde skall tillhöra 

bärighetsklass 1: Ampèregatan - Fläktgatan, Batterigatan - Relägatan, Fabriksgatan 

- Voltgatan. 

 

Samtliga gator och vägar som inte är enskilda inom Haraholmens Hamn och 

industriområde skall tillhöra bärighetsklass 1.  

 

Följande vägar som inte är enskilda inom Hedens industriområde skall tillhöra 

bärighetsklass 1: Framnäsvägen, G:a Älvsbyvägen från Framnäsvägen och 700 

meter åt nordväst, Garagevägen, Hamnviksvägen mellan Framnäsvägen och 

Skylvägen, Kabelgatan, Kompositvägen, Matrisvägen, Skylvägen.  

 

Följande vägar som iunte är enskilda inom Pitholmens industriområde skall tillhöra 

bärighetsklass 1: Magasingatan, Stuvaregatan, Traversgatan.  

 

Formvägen inom Rosviks Industriområde skall tillhöra bärighetsklass 1. 

 

Följande vägar som inte är enskilda inom Öhns industriområde skall tillhöra 

bärighetsklass 1: Bjälkvägen, Hammarvägen mellan V374 N Ringen och Hällanvägen, 

Hyvelvägen, Mejselvägen, Nyckelvägen. Prylvägen mellan Hammarvägen och 

Verktygsvägen, Ritsvägen, Sandgatan, Spikvägen, Verktygsvägen.  

 

Övriga gator och vägar som skall tillhöra bärighetsklass 1: 

Bergsviksvägen, Bryggaregatan, Degernäsvägen mellan Kolugnsvägen och Oktanvägen, 

Hallgrensvägen Industrigatan, Kolugnsvägen, Källbogatan, Lillåkersvägen, Oktanvägen, 

Rågrindsvägen, Turbovägen, Vaktstugevägen, Verkstadsgatan.  
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Älvsbyns kommun 

Samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Älvsbyn, Vidsel, 

Vistträsk och Korsträsk där kommunen är väghållare ska tillhöra bärighetsklass 1.  

 

Överkalix 
Följande gator och vägar i Överkalix kommun skall tillhöra bärighetsklass 1: 

Anna Vikmans väg, Bagarvägen, Fabriksvägen, Föreningsgatan, Genvägen, 

Grelsbyvägen, Hallonvägen, Hantverksgatan, Hedvägen, Industrivägen, Lingonvägen 

(Grelsbyvägen-Hallonvägen), Norra Kyrkogatan, Nygatan, Ringvägen, Sjövägen, 

Storgatan, Tvärgatan, 

Villagatan (Storgatan-Nygatan), Åkerbärsvägen, Älvgatan. 

 

Övertorneå kommun 
Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda skall tillhöra bärighetsklass 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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IV. Lämpliga leder och för dessa gällande inskränkningar för 

tunga lastbilar och andra större fordon inom visa tätorter.  

  
Lämpliga leder för lokal genomfartstrafik med bärighetsklass 1 (BK1) 

 

Luleå  

Namnlösa gatan 

Skeppsbrogatan (Namnlösa gatan - Rådstugatan) 

Rådstugatan 
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V. Bärighetsklasser under vinterperioden 

  
Vägar som är upptagna i kapitel II tillhör normalt BK1 under vinterperioden 16 

november – 31 mars. Dock är nedanstående vägar undantagna och ska på respektive 

sträckor tillhöra BK2 eller BK3 året om.  

 

 

  BK2 BK3 

E4.15 Delen Luleå centrum (namnlösa gatan, 

Magasinsgatan) – Luleå Södra hamn (593, 

616)  

X  

    

    

551 Stockbäcken (373) – Roknäs (934 – 550) 

Bro över Rokån  

X 

X 

 

    

    

585 Isväg över luleälven vid Avan (färjeled) 

Begränsad belastning: Lokala föreskrifter 

enligt vägmärken.  

 

 X 

    

608 Slagnäs V (E45) – Slagnäs (609) – Slagnäs 

Ö (E45) 

Broar över Skellefteälven Bro över Balån 

vid Vännäs 

X 

 

X 

 

    

625 Bro över Dainaksundet vid 4 km S 

Östansjö (95) 

  

 Begränsad belastning: Axel/boggitryck 

6/8 ton, bruttovikt12 ton (gäller även 

fordonståg) 

 X 

    

638 Delen Malmesjaur (629) – Nedre 

Trollforsen (0,1 km SV bro över Piteälven) 

Bro över Malmesjaures utlopp 

(Abmorälven) 

X 

 

X 

 

 Delen Nedre Trollforsen (0,1 km SV bro 

över Piteälven)– Iggejaur stn (3 km NO 

bro över Piteälven) 

 X 
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 Begränsad belastning: Bro över Piteälven 

vid Nedre Trollforsen, axel/boggitryck 

8/14 ton 

  

    

655 Delen Timmerheden (94) – Fjällbonäs 

(Bäcklundsvägen) 

Bro över Kelisån (Krubbjokk) vid 

Fjällbonäs  

X 

 

X 

 

    

    

    

660 Delen Rosdal (661) – Vidsel S (660.01) 

Bro över Piteälven vid Vidsel 

X 

X 

 

    

674 Delen Vittjärv (0,5 km N väg 97) – 

Vittjärv V (97) 

Bro över Vittjärvträskets utlopp och bro 

över Kvarnbäcken 

X 

 

X 

 

    

700 Bro över Kalixälven NV Bondersbyn X  

    

701 Bro över Kalixälven vid Kamlunge 

 

X  

    

706 Delen Töre (694) – Töre (backvägen) 

Bro över Töreälven 

Begränsad fordonshöjd: Bro över 

Töreälven 4,0 m 

X 

X 

 

    

723 Bro över Sangisälven X  

    

763.01 Gunnarsbyberget (763) – Gunnarsbyn 

(760) 

Begränsad belastning: Bro över 

Råneälven (Gunnarbyströmmen), 

axel/boggitryck 10/14 ton 

 

  

X 

    

    

794 Hedenäset (99) - Hietaniemi k:a 

Bro över järnväg 

X 

X 

 

    



25 FS 2020:01 

 
 

47 

 

 

797 
Isväg över Djupträsket vid Boheden 

(färjeled) 

Begränsad belastning: Lokala föreskrifter 

enligt vägmärken 

 

 

 

 

 

X 

829 Gällivare (830) - Andra Sidan X  

    

836.01 Isväg över Kalixälven vid Rödupp 

(färjeled) 

Begränsad belastning: Lokala föreskrifter 

enligt vägmärken 

 

 X 

    

883 Bro över Kalixälven vid Tärendö 

Begränsad fordonshöjd: 3,9 m 

Begränsad belastning: Axel/Boggitryck 

6/8 ton, bruttovikt 3,5 ton (gäller även 

fordonståg) 

Bro över Tärendöälven vid Lehtonmäki 

Begränsad belastning: Axel/boggitryck 

8/12 ton  

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

899 Bro över Idijoki vid Närvä 

Begränsad belastning: Axel/boggitryck 

8/12 ton 

 

 X 

 

 

 

X 

917 Bro över Kuivajärvis utlopp vid Tapani 

Begränsad belastning: Axel/boggitryck 

6/8 ton 

   

    

934.01 Lillpite S (934) – Lillpite (543) 

Bro över Lillpiteälven  

X 

X 

 

    

936 Bro över Jävreån X  

    

968 Delen Gäddvik (616) – tpl Gäddvik Norra 

(E4) 

Bro över Luleälven vid Gäddvik 

X 

 

X 
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974 Laviken (E4) – Jämtön (691) 

Begränsad belastning: Bro över Vitån 

(Jämtöälven), axel/boggitryck 8/12 ton 

 X 

    

    

    

    

 

Anteckning 
Vid färd på vinterväg över istäckt vatten (isbelagd färjeled) skall de anvisningar gälla som 

tillkännages med vid vägen uppsatta vägmärken. Trafik med fordon med axeltryck 

överstigande 10 ton eller med fordon eller fordonståg med bruttovikt överstigande 25 ton 

får dock ej förekomma. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h och minsta tillåtna avstånd är 

50 m mellan motordrivna fordon. 

 

Vägarna är utmärkta med snöruskor eller störar som är uppsatta ca 30 cm utanför vägkant. 

På vissa delar av väg E4 är kantstolpar uppsatta ca 100 cm utanför vägkant. 

 

För vissa vägar har länsstyrelsen beslutat om undantag från bestämmelserna om axel- och 

boggitryck eller bruttovikt. 
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BILAGA 1  
 

TABELL 
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 (Bilaga 1 till 

trafikförordningen)(SFS 1998:1276) 

 

Avstånd i meter mellan fordonets eller for-

donstågets första och sista axel 
 Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

 Mindre än 1,0 11,5 

   1,0 men inte   1,3 16 

   1,3 men inte   1,8 18 

   1,8 men inte   2,0 20 

   2,0 men inte   2,6 21 

   2,6 men inte   5,0 24 

   5,0 men inte   5,2 25 

   5,2 men inte   5,4 26 

   5,4 men inte   5,6 27 

   5,6 men inte   5,8 28 

   5,8 men inte   6,0 29 

   6,0 men inte   6,2 30 

   6,2 men inte   6,4 31 

   6,4 men inte   8,25 32 

   8,25 men inte   8,5 33 

   8,5 men inte   8,75 34 

   8,75 men inte   9,0 35 

   9,0 men inte   9,25 36 

   9,25 men inte   9,5 37 

   9,5 men inte   9,75 38 

   9,75 men inte 10,0 39 

 10,0 men inte 10,25 40 

 10,25 men inte 10,5 41 

 10,5 men inte 10,75 42 

 10,75 men inte 11,0 43 

 11,0 men inte 11,25 44 

 11,25 men inte 11,5 45 

 11,5 men inte 11,75 46 

 11,75 men inte 12,0 47 

 12,0 men inte 12,5 48 

 12,5 men inte 13,0 49 

 13,0 men inte 13,5 50 

 13,5 men inte 14,0 51 

 14,0 men inte 14,5 52 

 14,5 men inte 15,0 53 

 15,0 men inte 15,5 54 

 15,5 men inte 16,0 55 

 16,0 men inte 16,5 56 

 16,5 men inte 17,0 57 
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BILAGA 1 forts 
 
Avstånd i meter mellan fordonets eller for-

donstågets första och sista axel 

 Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

  

 17,0 men inte 17,5 58 

 17,5 men inte 18,0 59 

 18,0 men inte 18,5 60 

 18,5 men inte 19,0 61 

 19,0 men inte 19,6 62 

 19,6 men inte 20,2 63 

 20,2 och större  64  

 

 

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan 

första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande 

 

Avstånd i meter mellan släpvagnens första 

och sista axel eller mellan dollyns första 

och påhängsvagnens sista axel 

 Högsta tillåtna bruttovikt i ton för 

släpvagnen eller för dollyn med 

tillkopplad påhängsvagn 

 6,6 men inte  6,8 33 

 6,8 men inte 7,0 34 

 7,0 men inte 7,2 35 

 7,2 men inte 7,6 36 

 7,6 men inte 7,8 37 

 7,8 och större 38 

 

 

Bruttovikten för ett motordrivet fordon få dock inte överstiga 

a när fordonet har två axlar 18 ton 

b när fordonet har tre axlar 25 ton 

c när fordonet har tre axlar och drivaxeln är försedd med  

 dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig  

 fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbel- 

 monterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger  

 9,5 ton 26 ton 

d ledbuss med tre axlar 28 ton 

e när fordonet har fyra eller flera axlar 31 ton 

f när fordonet har fyra eller flera axlar och drivaxeln är för- 

 sedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller lik- 

 värdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med  

 dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna  

 överstiger 9,5 ton 32 ton 
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BILAGA 2 
TABELL 
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK2 (Bilaga 2 till 

trafikförordningen)(SFS 1998:1276)  

 
Avstånd i meter mellan fordonets eller 

fordonstågets första och sista axel 

 Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

 Mindre än  2,0 16,00 

 2,0 men inte 2,6 20,00 

 2,6 men inte 4,8 22,00 

 4,8 men inte 5,0 22,16 

 5,0 men inte 5,2 22,50 

 5,2 men inte 5,4 22,84 

 5,4 men inte 5,6 23,18 

 5,6 men inte 5,8 23,52 

 5,8 men inte 6,0 23,86 

 6,0 men inte 6,2 24,20 

 6,2 men inte 6,4 24,54 

 6,4 men inte 6,6 24,88 

 6,6 men inte 6,8 25,22 

 6,8 men inte 7,0 25,56 

 7,0 men inte 7,2 25,90 

 7,2 men inte 7,4 26,24 

 7,4 men inte 7,6 26,58 

 7,6 men inte 7,8 26,92 

 7,8 men inte 8,0 27,26 

 8,0 men inte 8,2 27,60 

 8,2 men inte 8,4 27,94 

 8,4 men inte 8,6 28,28 

 8,6 men inte 8,8 28,62 

 8,8 men inte 9,0 28,96 

 9,0 men inte 9,2 29,30 

 9,2 men inte 9,4 29,64 

 9,4 men inte 9,6 29,98 

 9,6 men inte 9,8 30,32 

 9,8 men inte 10,0 30,66 

 10,0 men inte 10,2 31,00 

 10,2 men inte 10,4 31,34 

 10,4 men inte 10,6 31,68 

 10,6 men inte 10,8 32,02 

 10,8 men inte 11,0 32,36 

 11,0 men inte 11,2 32,70 

 11,2 men inte 11,4 33,04 

 11,4 men inte 13,4 38,00 

 13,4 men inte 13,6 38,04 

 13,6 men inte 13,8 38,56 

 13,8 men inte 14,0 39,08 

 14,0 men inte 14,2 39,60 
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BILAGA 2 forts 
 
Avstånd i meter mellan fordonets eller 

fordonstågets första och sista axel 

 Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

  

   14,2          men inte          14,4 

   14,4  men inte 14,6 

 

40,12 

40,64 

 14,6 men inte 14,8 41,16 

 14,8 men inte 15,0 41,68 

 15,0 men inte 15,2 42,20 

 15,2 men inte 15,4 42,72 

 15,4 men inte 15,6 43,24 

 15,6 men inte 15,8 43,76 

 15,8 men inte 16,0 44,28 

 16,0 men inte 16,2 44,80 

 16,2 men inte 16,4 45,32 

 16,4 men inte 16,6 45,84 

 16,6 men inte 16,8 46,36 

 16,8 men inte 17,0 46,88 

 17,0 men inte 17,2 47,40 

 17,2 men inte 17,4 47,92 

 17,4 men inte 17,6 48,44 

 17,6 men inte 17,8 48,96 

 17,8 men inte 18,0 49,48 

 18,0 men inte 18,2 50,00 

 18,2 men inte 18,4 50,52 

 18,4 men inte 18,5 51,04 

 18,5 och större 51,40 

 

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får inte överstiga 18 ton om det har två axlar. 

Förordning (1989:670). 
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BILAGA 3 
TABELL 
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK3 (Bilaga 3 till 

trafikförordningen)(SFS 1998:1276) 

 
Avstånd i meter mellan fordonets eller 

fordonstågets första och sista axel 

 Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

  Mindre än  2,0 12,0 

 2,0 men inte 2,4 12,5 

 2,4 men inte 2,8 13,0 

 2,8 men inte 3,2 13,5 

 3,2 men inte 3,6 14,0 

 3,6 men inte 4,0 14,5 

 4,0 men inte 4,4 15,0 

 4,4 men inte 4,8 15,5 

 4,8 men inte 5,2 16,0 

 5,2 men inte 5,6 16,5 

 5,6 men inte 6,0 17,0 

 6,0 men inte 6,4 17,5 

 6,4 men inte 6,8 18,0 

 6,8 men inte 7,2 18,5 

 7,2 men inte 7,6 19,0 

 7,6 men inte 8,0 19,5 

 8,0 men inte 8,4 20,0 

 8,4 men inte 8,8 20,5 

 8,8 men inte 9,2 21,0 

 9,2 men inte 9,6 21,5 

 9,6 men inte 10,0 22,0 

 10,0 men inte 10,4 22,5 

 10,4 men inte 10,8 23,0 

 10,8 men inte 11,2 23,5 

 11,2 men inte 11,6 24,0 

 11,6 men inte 12,0 24,5 

 12,0 men inte 12,4 25,0 

 12,4 men inte 12,8 25,5 

 12,8 men inte 13,2 26,0 

 13,2 men inte 13,6 26,5 

 13,6 men inte 14,0 27,0 

 14,0 men inte 14,4 27,5 

 14,4 men inte 14,8 28,0 

 14,8 men inte 15,2 28,5 

 15,2 men inte 15,6 29,0 

 15,6 men inte 16,0 29,5 

 16,0 men inte 16,4 30,0 

 16,4 men inte 16,8 30,5 

 16,8 men inte 17,2 31,0 

 17,2 men inte 17,6 31,5 

 17,6 men inte 18,0 32,0 
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BILAGA 3 forts 
 
Avstånd i meter mellan fordonets eller 

fordonstågets första och sista axel 

 Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

   18,0 men inte          18,4  

   18,4   men inte 18,8 

32,5 

33,0 

 18,8 men inte 19,2 33,5 

 19,2 men inte 19,6 34,0 

 19,6 men inte 20,0 34,5 

 20,0 men inte 20,4 35,0 

 20,4 men inte 20,8 35,5 

 20,8 men inte 21,2 36,0 

 21,2 men inte 21,6 36,5 

 21,6 men inte 22,0 37,0 

 
Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg 

av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. 
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BILAGA 4 
 

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK4 

  

Avstånd i meter mellan fordonets 

eller fordonstågets första och sista 

axel 

Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

 

mindre än 

 

1,0 

 

11,5 

1,0 men inte 1,3 16 

1,3 men inte 1,8 18 

1,8 men inte 2,0 20 

2,0 men inte 2,6 21 

2,6 men inte 4,4 24 

4,4 men inte 4,7 25 

4,7 men inte 5,2 26 

5,2 men inte 5,4 27 

5,4 men inte 5,6 28 

5,6 men inte 5,8 29 

5,8 men inte 6,0 30 

6,0 men inte 6,2 31 

6,2 men inte 6,4 32 

6,4 men inte 6,8 33 

6,8 men inte 7,0 34 

7,0 men inte 7,2 35 

7,2 men inte 7,6 36 

7,6 men inte 7,8 37 

7,8 men inte 8,0 38 

8,0 men inte 8,2 39 

8,2 men inte 8,4 40 

8,4 men inte 8,6 41 

8,6 men inte 8,8 42 

8,8 men inte 9,0 43 

9,0 men inte 9,2 44 

9,2 men inte 9,4 45 

9,4 men inte 9,6 46 

9,6 men inte 9,8 47 

9,8 men inte 10,0 48 

10,0 men inte 10,2 49 

10,2 men inte 10,6 50 

10,6 men inte 11,0 51 

11,0 men inte 11,4 52 

11,4 men inte 11,8 53 

11,8 men inte 12,2 54 

12,2 men inte 12,6 55 

12,6 men inte 13,0 56 

13,0 men inte 13,4 57 

13,4 men inte 13,8 58 
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Avstånd i meter mellan fordonets 

eller fordonstågets första och sista 

axel 

Högsta tillåtna bruttovikt i ton 

för fordonet eller fordonståget 

13,8 men inte 14,2 59 

14,2 men inte 14,6 60 

14,6 men inte 15,0 61 

15,0 men inte 15,4 62 

15,4 men inte 15,8 63 

15,8 men inte 16,2 64 

16,2 men inte 16,6 65 

16,6 men inte 17,0 66 

17,0 men inte 17,4 67 

17,4 men inte 17,8 68 

17,8 men inte 18,2 69 

18,2 men inte 18,7 70 

18,7 men inte 19,2 71 

19,2 men inte 19,7 72 

 

19,7 men inte 

 

20,2 

 

73 

20,2 och större  74 
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BILAGA 5 
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Anteckningar 
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Norrbottens läns författningssamlingar kan rekvireras hos Länsstyrelsen, 

Administrativa enheten, 971 86 LULEÅ. Telefon: 010- 225 50 00 

 

 



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 

Permanenta sjötrafikföreskrifter om fartbe-

gränsning i Lövskärs småbåtshamn, Luleå kom-

mun 

Beslut 

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskriver med stöd av 2 kap. 2 

§ sjötrafikförordningen (1986:300) följande:

Permanenta sjötrafikföreskrifter om 3 knop införs i Lövskärs 

småbåtshamn. 

Särskilda föreskrifter angående utmärkning av fartbegränsning 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 2 kap 6 § tredje stycket sjö-

trafikförordningen, att Lövskärs småbåtshamn ska sköta utmärk-

ningen och underhållet av sjömärkena. Fartbegränsningen ska 

utmärkas med sjövägmärken och dessa ska följa Transportsty-

relsens föreskrift TSFS 2019:2. 

Ikraftträdande 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2020. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med 

handläggare Josefine Liljenfeldt som föredragande. 

Bilagor 

Karta 

25 FS 2020:2 

A 1 

Utkom från trycket 

den  2020-01-23

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-

skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

Jokkmokks vattentäkt 

Beslutade den 24 februari 2020. 

(dnr 2019:692). 

25 FS 2020:3 

A 2 

Utkom från trycket 

den  2020-03-30

Jokkmokks kommun har med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat att fastställa 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Jokkmokk. 

Skyddszonernas gränser redovisas på bifogad karta/bilaga. Vattentäktszonen består av vat-

tenintaget och pumpstationen. Primär skyddszon innefattar hela Tjalmejaur samt tillrinn-

ande vattendrag som mynnar i sjöns norra del, nära vattenintaget. Orsaken är att rinntiden 

från detta område bedöms vara mindre än 12 timmar vid högvattenföring. I zonen ingår 

också en 50 meter bred landremsa längs stranden, förutom på ett delområde där landrem-

san som ingår är 100 meter bred räknat från stranden. Sekundär skyddszon omfattar ytterli-

gare en del av strandzonen, närmare bestämt 50 meter räknat från gräns för primär skydds-

zon. I tertiär skyddszon ingår resterande delar av Tjalmejaurs tillrinningsområde, förutom 

en del vid Tjalmejaurs södra del som inte ingår i vattenskyddsområdet. Även Jokkmokks 

reservvattentäkt med tillrinningsområde ingår i sekundär skyddszon. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 § Allmänt 

 Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Jokkmokks vattentäkt med 

tillhörande tillrinningsområde. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponen-

terna för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot förore-

ningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens förbrukning.  

Kommunens miljönämnd får, om särskilda skäl föreligger, ge dispens från skyddsföreskrif-

terna under förutsättning att verksamheten/åtgärden inte strider mot bestämmelser i miljö-

balken och under förutsättning att detta inte motverkar syftet med vattenskyddet. I sam-

band med sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor som anses erforder-

liga för att undvika vattenförorening.  

Tillstånd för verksamheter/åtgärder får endast beviljas om syftet med vattenskyddet inte 

motverkas. Innan dispens eller tillstånd medges skall samråd mellan tillståndsgivande 

myndighet och vattentäktens huvudman ske, om det inte är uppenbart onödigt.  

Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som markeras på bifogad karta/bilaga. 

Utöver dessa skyddsföreskrifter gäller övrig lagstiftning. Delar av denna beskrivs i kapitlet 

”Övriga upplysningar”. 



 

2 § Övergångsregler 

Befintliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt dessa föreskrifter ska senast 2 år 

efter det att skyddsföreskrifterna vunnit laga kraft ha lämnat in ansökan om tillstånd till 

miljönämnden. Nya tillståndspliktiga verksamheter skall ha erhållit tillstånd innan verk-

samheten påbörjas.  

  

I de fall det krävs fysiska åtgärder på befintliga anläggningar, maskiner eller dylikt inom 

befintlig verksamhet för att uppfylla skyddsföreskrifterna, men inte tillstånd krävs, ska åt-

gärderna ha genomförts senast 2 år efter att skyddsföreskrifterna trätt i kraft. 

 

3 § Definitioner 

Arbetsfordon är fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget 

fordon som är avsedda enbart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller 

färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transportbilar, grävmaskin, vält mm. Även 

arbetsfordon uppställda för reparation ingår.  

  

Arbetsmaskin är alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande 

bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, 

elverk etc. 

 

Med avloppsvatten avses: 1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 2. vatten som an-

vänts som kylning 3. dagvatten, eller 4. vatten som avleds för avvattning av en begrav-

ningsplats  

  

Begreppet bostadsfastighet inkluderar villatomter samt liknande ytor runt bostadshus på 

jordbruksfastighet.  

  

Med båt avses varje farkost som används till transport på vatten.  

  

Dagvatten definieras som vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra hårdgjorda 

ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken.  

  

Deponering är ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.  

  

I begreppet djurhållning inkluderas 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur eller 

fjäderfä som inte är sällskapsdjur  

  

I föreliggande föreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs 

av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, omlastning och där-

med jämförliga förfaranden.  

  

Farligt avfall är det avfall vilket definieras i §4 avfallsförordningen 2001:1063.  

  

Farligt gods är sådant gods som avses i Statens Räddningsverks föreskrifter om transport 

av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) (SRVFS 2006:7). Som farligt gods räknas 

inte gods som är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, un-

der förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala 

transportförhållanden.  

  

Med fordon menas en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad hu-

vudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor.  

  

Kemikalier definieras som en kemisk förening/ämne eller en blandning av flera kemiska 

föreningar/ämnen. De kan vara fasta, flytande eller i gasform.  



  

Kemiska bekämpningsmedel definieras som en kemisk produkt som är avsedd för att fö-

rebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växt-

skyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jord-

bruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även träskyddsmedel.  

  

Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga 

om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenom-

råde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastig-

hets lämplighet för något visst ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvatten 

stiger i samband med avverkning räknas inte som markavvattning.  

  

Med mellanlagring av avfall avses sådan lagring som inte är deponi och som utgör yrkes-

mässig insamling av lagring av avfall på plats där avfallet inte har uppkommit och där av-

fallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas.  

  

Med miljönämnd avses den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn på miljö- 

och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.  

  

Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en 

sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som 

är att anse som cykel.  

  

Med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll avses hantering av den mängd 

som motsvaras av enstaka förpackningar av de storlekarna som man som enskild konsu-

ment kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bo-

stadshus ingår också i begreppet.  

  

Med permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande avses upplag av dessa 

produkter med en varaktighet på längre än 1 år. Kortare upplagstid är således tillfälliga 

upplag.  

  

Begreppet petroleumprodukt inkluderar petroleumprodukter samt spillolja.  

  

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att vätskan kan uppfångas vid läckage 

från förvaringskärl, fordon etc.  

  

Skyddsdikning är dikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med/efter av-

verkning. Vid skyddsdikning anläggs tillfälliga diken, som inte ska underhållas. Skydds-

dikningen sänker inte grundvattennivån under nivån innan avverkningen.  

  

Slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av 

oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, 

och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan även uppstå vid oxidation av metall 

vid smält- och värmningsprocesser. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart 

material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bränslen (ex. kol och koks).  

  

Tillstånd är ett beslut om att hinder inte föreligger mot att bedriva den verksamhet eller 

vidta de åtgärder som avses att göras. Tillståndet kan förenas med villkor. Ansöknings-

handlingar och ytterligare information om att ansöka om tillstånd kan erhållas från till-

ståndsgivande myndighet. Underlaget för tillståndsprövningen lämnas in av den sökande, 

varefter ett skriftligt tillstånd lämnas alternativt avslås ansökan.  

  

Begreppet växtnäringsämnen omfattar stallgödsel, handelsgödsel, naturgödsel och av-

loppsslam. 



 

Vattentäktszon 

 

4 § Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 

Primär skyddszon 

 

5 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 40 liter 

(samtidig hantering) får inte ske utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte 

för transporter av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i 

fordon, arbetsmaskiner och liknande och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).  

  

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. är förbjudna om de inte är utrustade 

med sekundärt skydd.  

  

Att i ny eller befintlig verksamhet påbörja lagring av sammanlagt mer än 3 m3 petroleum-

produkter i cistern eller mindre behållare är förbjudet.  

  

6 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Han-

tering av bekämpningsmedel klass 3 i samband med punktsanering av ohyra eller skade-

djur i anslutning till byggnader är undantaget från förbudet.  

  

Vid hantering, undantaget transport, av större mängder kemikalier än vad som normalt fö-

rekommer inom ett hushåll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier 

som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt 

läckage kan samlas upp.  

  

7 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får 

dock förekomma. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagrings-

platsen utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnärings-

ämnen på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsä-

songen är förbjuden.  

  

8 § Skogsbruk och markavvattning 

Annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. För tillfälliga upplag av bark, ved, timmer eller liknande ska tillstånd sökas hos 

miljönämnden. Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande får inte förekomma. 

Icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot 

nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus är undantagna förbud och 

tillståndsplikt.  

  

Återplantering får inte ske med kemiskt behandlat plantmaterial.  

  

Anläggande av nya diken för ytvatten, täckdiken eller skyddsdiken får inte förekomma 

utan tillstånd från miljönämnden. Övrig markavvattning är förbjuden. Tillstånd krävs för 

rensning av befintliga diken om risk för förorening av mark och vatten föreligger.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

9 § Avledning av avloppsvatten 



Det är förbjudet att etablera infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsan-

läggningar, med undantag för slutna system. För slutna avloppssystem krävs tillstånd från 

miljönämnden.  

  

Anläggningars funktion ska vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Ändringar i 

avloppsanläggningars funktion som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets 

mängd eller sammansättning får inte genomföras utan tillstånd från miljönämnden.  

  

10 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.  

  

Lagring av avfall från egen verksamhet är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventu-

ellt läckage/lakvatten kan samlas upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av 

den fraktion som lagras i dem. För lagring av flytande farligt avfall från egen verksamhet 

gäller dessutom att sekundärt skydd ska finnas.  

  

Hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbu-

det.  

  

11 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp.   

  

12 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt 

får inte förekomma utan tillstånd från länsstyrelsen.  

  

13 § Uppställning och skötsel av fordon och maskiner 

För motordrivna arbetsfordon och arbetsmaskiner gäller att tankning eller uppställning med 

varaktighet längre än 8 timmar är förbjuden, om åtgärder inte vidtas för att hindra eventu-

ellt läckage av olja eller andra kemikalier att tränga ner i underliggande mark eller vatten. 

Sådana åtgärder är till exempel att placera täta dukar med invallningar under uppställda 

maskiner.  

  

Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden om den inte utförs på plats där förbrukat vatten 

avleds till sluten tank för avlopp.  

  

14 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg mark 

eller sjöar och vattendrag får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

15 § Schaknings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, samt muddrings- och markar-

beten får inte ske utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre 

schaktningsarbeten inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre under-

hålls-/saneringsarbeten för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte 

användas vid mark- och anläggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

16 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

17 § Båttrafik 

För båttrafik gäller förbud mot tömning av sanitetstankar och mot utsläpp av mikrobiolo-

giskt och/eller kemiskt förorenat ballastvatten.   



  

Lastning, lossning och tankning av båt får inte ske om inte åtgärder vidtas för att minimera 

risken för att ytvatten ska förorenas genom t.ex. spill. 

 

Båttrafik vid hastigheter över 15 knop är förbjuden. Tävlingar med motordriven båt, un-

dantaget fisketävlingar, är förbjudet.  

  

18 § Vattenbruk 

Fisk- eller skaldjursodling får inte etableras i sjöar och vattendrag.  

  

19 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport till/från fastigheter belägna 

inom skyddszonen eller till fastigheter med tillfartsväg enbart genom skyddszonen. Trans-

port av farligt gods får även ske på av länsstyrelsen rekommenderad transportväg för far-

ligt gods. Transport av farligt gods på sjöar och vattendrag är förbjuden. Förbudet gäller 

både på isfria och isbelagda sjöar och vattendrag.  

  

20 § Djurhållning 

Verksamhet med djurhållning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

21 § Biltestverksamhet 

Förbud mot etablering av biltestverksamhet råder.   

  

22 § Friluftsaktiviteter 

Tävling med motordrivet fordon på is är förbjudet.  

  

23 § Användning av släckvatten 

Vid brand av bebyggelse och fordon är användning av släckvatten förbjuden om det före-

ligger risk för förorening av grundvattnet. 

 

Sekundär skyddszon 

 

24 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 250 liter 

(samtidig hantering) får inte ske utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte 

för transporter av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i 

fordon, arbetsmaskiner och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).  

  

25 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får 

dock förekomma. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagrings-

platsen utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnärings-

ämnen på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsä-

songen är förbjuden.  

  

26 § Skogsbruk och markavvattning 

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande, skyddsdikning eller annan avverk-

ning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd 

krävs dock inte för icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan kon-

struktion till skydd mot nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus. 

 

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

 

 



27 § Avledning av avloppsvatten 

Infiltrationsanläggningar, markbäddar, slutna tankar för avloppsvatten eller andra avlopps-

anläggningar får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden. Anläggningars funktion 

ska vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Ändringar i avloppsanläggningars 

funktion som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansätt-

ning får inte genomföras utan tillstånd från miljönämnden.  

  

28 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av farligt avfall får inte förekomma.  

  

29 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan tillstånd av miljö-

nämnden. Snö härrörande från trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp.   

  

30 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

Tertiär skyddszon  

  

31 § Tertiär skyddszon 

Miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken 

samt övrig ny verksamhet och hantering som kan påverka vattenkvaliteten i vattentäkten 

får inte etableras utan tillstånd från miljönämnden. 

 

Övriga upplysningar 

 

Beredskap 

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut förorenings-

risk skall finnas hos Räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska även ha uppgifter om kon-

taktpersoner inom kommunen. 

 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart 

anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall gö-

ras till den kommunala räddningstjänsten tel 112, miljökontoret samt vattentäktens huvud-

man (Gatukontoret, Jokkmokks kommun). 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 kap 4 

§ miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning av-

sevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Er-

sättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i mar-

kens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. 

 

Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § samt 29 kap 

2 a § miljöbalken (1998:808). 

 

Tillsyn 

Den kommunala miljönämnden är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet, eftersom 

skyddet i föreliggande fall är fastställt av kommunen. 

 

 

 

 



Övrig lagstiftning 

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt an-

nan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gäl-

lande författningar och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum 

och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt vattenskyddsområde, gäller utöver här 

meddelade föreskrifter. 

 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats vid vägar som leder in och igenom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfor-

mas enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i 

foldern ”Utmärkning av vattenskyddsområde”.   

  

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i 

anspråk för detta. Om frivillig överenskommelse inte kan träffas kan Länsstyrelsen ålägga 

markägare att upplåta mark för ovan nämnda ändamål. 

 

Information 

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och bru-

kare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

 

Hantering av avfall 

För hantering av avfall gäller bestämmelser enligt avfallsförordningen SFS 2011:927.  

  

Anläggning för återvinning, sortering, behandling eller mellanlagring av avfall eller farligt 

avfall samt viss uppläggning av massor prövas av länsstyrelsen för tillståndspliktig miljö-

farlig verksamhet och miljö & byggnämnden för anmälningspliktig verksamhet. Gränser 

för anmälningsplikt regleras i miljöprövningsförordningen (2013:251). Vid prövningen 

skall skyddet av vattentäkten speciellt beaktas och lokaliseringen inom skyddsområdet får 

endast godkännas om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att inte mark eller 

grundvatten förorenas. Alternativa lokaliseringar utanför skyddsområdet skall dock alltid 

förordas. 

 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2015:2 finns föreskrifter om användningen 

av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur 

föreskrifterna ska tillämpas finns i Havs- och vattenmyndighetens vägledning (2016:7) 

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Dessa regler 

gäller parallellt med skyddsföreskrifterna. Vägledningen innehåller en beskrivning av re-

gelverket och myndigheternas ansvarsfördelning, råd och rekommendationer för vilka upp-

gifter som bör tas in i en ansökan, förslag på utformning av beslut samt lämplig utformning 

av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning. Föreskrifterna har stöd av förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

 

Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier 

Vattentäkter måste skyddas mot vätskor som kan förorena dricksvattnet. Brandfarliga väts-

kor (t ex petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det 

räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför 

dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. 

Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.  

  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) gäller hantering av brandfarliga vätskor 



(flampunkt som inte överstiger 100°C) eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rym-

mer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana 

cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter 

brandfarliga vätskor eller spillolja. I föreskrifterna ställs krav på att den som avser att in-

stallera en anordning som omfattas av föreskrifterna skall informera tillsynsmyndigheten 

om detta. Informationen skall göras fyra veckor innan installationen påbörjas eller hante-

ringen inleds. Krav på kontroller finns i föreskrifter om cisterner och rörledningar för 

brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5). I föreskrifterna anges särskilda krav som gäller 

inom vattenskyddsområden. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invall-

ning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt 

skydd. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum 

eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsyns-

myndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska 

förläggas väl synlig.  

  

Inom vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon är det förbjudet att hantera 

mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd. Krav som ställs 

på det sekundära skyddet anges i föreskrifterna.  

  

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTEN-

SKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffen-

het. Skylten ska även innehålla följande information: Fastighetsbeteckning, adress, volym, 

högsta fyllningsflöde och innehåll.  

  

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än föreskrifterna 

gäller de kraven.  

  

För hantering av kemikalier och/eller petroleumprodukter skall i övrigt iakttagas vad som 

gäller enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap angående kemiska produkter, lagen om brand-

farliga och explosiva varor (2010:1011), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (2015:236). 

 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i 

länet. Om transporter av farligt gods sker skall det fordon som används uppfylla MSBs 

krav enligt ADR/ADR-S. 

 

Avloppsanläggningar 

En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Ägaren av 

en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i lagens mening. I miljöbalkens andra ka-

pitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. 

Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa 

som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktig-

hetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön 

och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten. 

 

Naturvårdsverket har arbetat fram allmänna råd om små avloppsanordningar för hushålls-

spillvatten upp till 25 personekvivalenter (pe), NFS 2006:7, samt en tillhörande handbok 

2008:3. Där framgår vilka krav som bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 

2 MB vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Inom vattenskyddsområden gäller en 

s.k. hög skyddsnivå, varför särskilda krav på anläggningen kan ställas av tillsynsmyndig-

heten. 

 

 

 



Vattenverksamhet 

Enligt miljöbalken (1998:808) 11 kapitel krävs tillstånd för vattenverksamhet, med vissa 

undantag. Med vattenverksamhet avses uppförande, ändring, lagning och utrivning av 

dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, 

bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt 

andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. 

Markavvattning får inte heller utföras utan tillstånd. Tillstånd för markavvattning söks van-

ligen hos länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd för markavvattning i 

fall som framgår av 7 kap 19 eller 20§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Tillstånd till övrig vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomsto-

len. För vissa mindre vattenverksamheter ersätts kravet på tillstånd med att en anmälan till 

länsstyrelsen ska göras. Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast 8 veckor efter att 

länsstyrelsen har bedömt att anmälan är komplett. Länsstyrelsen kan svara på frågor angå-

ende vilka verksamheter som ska anmälas. 

 

Energianläggningar 

Energianläggningar, t ex i form av värmepumpar är en anmälnings-/ eller tillståndspliktig 

verksamhet. Anmälan/ansökan lämnas till bygg- och miljönämnden. 

 

Skogsbruk 

Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfattning SKSFS 1993:2 gäller att 

ägare till skogsmark är skyldig att anmäla föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 

ha till skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan. I Skogsvårdslagen anges 

även vilken omfattning en avverkning maximalt får ha för att definieras som röjning/gall-

ring samt vilka övriga bestämmelser som gäller för skogsmark.  

  

Vid annan avverkning än röjning och gallring kan bygg- och miljönämnden i samband med 

ett eventuellt tillstånd bl a ställa krav på en ”skyddsremsa” som ska lämnas ned mot sjöar 

och vattendrag för att undvika erosion. 

 

_________________________________________ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I JOKKMOKKS KOMMUN 

  



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-

skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

vattentäkten i Vuollerim 

Beslutade den 24 februari 2020. 

(dnr 2019:692) 

25 FS 2020:4 

A 3 

Utkom från trycket 

den  2020-03-30

Jokkmokks kommun har med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat att fastställa 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Vuollerim. 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär -, sekundär – respektive tertiär 

skyddszon. Skyddszonernas gränser har dragits utifrån de hydrogeologiska förhållanden 

som råder inom vattentäktens tillrinningsområde. Skyddsföreskrifterna är en del av arbetet 

för att förhindra att vattnet som når vattentäkten förorenas.   

Skyddszonernas gränser redovisas på bifogad karta/bilaga. Vattentäktszonen består av om-

rådet närmast vattentäkten. Primär skyddszon omfattar det område inom vilket grundvatt-

net bedöms ha en tillrinningstid på mindre än 100 dygn innan vattentäktszonen nås. Sekun-

där skyddszon omfattar det område inom vilket grundvattnet bedöms ha en tillrinningstid 

på mindre än 1år fram till vattentäkten. Resterande delar av området varifrån grundvatten-

tillrinning sker till vattentäkten ingår i tertiär skyddszon 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 § Allmänt 

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Vuollerims vattentäkt med till-

hörande grundvattenmagasin. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponen-

terna för att uppnå god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot förore-

ningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens förbrukning. 

Kommunens miljönämnd får, om särskilda skäl föreligger, ge dispens från skyddsföreskrif-

terna under förutsättning att verksamheten/åtgärden inte strider mot bestämmelser i miljö-

balken och under förutsättning att detta inte motverkar syftet med vattenskyddet. I sam-

band med sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor som anses erfoder-

liga för att undvika vattenförorening. 

Tillstånd för verksamheter/åtgärder får endast beviljas om syftet med vattenskyddet inte 

motverkas. Innan dispens eller tillstånd medges skall samråd mellan tillståndsgivande 

myndighet och vattentäktens huvudman ske, om det inte är uppenbart onödigt. 

Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som markeras på bifogad karta/bilaga. 

Utöver dessa skyddsföreskrifter gäller övrig lagstiftning. Delar av denna beskrivs i kapitlet 

”Övriga upplysningar”. 



2 § Övergångsregler 

Befintliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt dessa föreskrifter ska senast 2 år 

efter det att skyddsföreskrifterna vunnit laga kraft ha lämnat in ansökan om tillstånd till. 

Miljönämnden. Nya tillståndspliktiga verksamheter skall ha erhållit tillstånd innan verk-

samheten påbörjas. 

 

I de fall det krävs fysiska åtgärder på befintliga anläggningar, maskiner eller dylikt inom 

befintlig verksamhet för att uppfylla skyddsföreskrifterna, men inte har tillstånd krävs, ska 

åtgärderna ha genomförts senast 2 år efter att skyddsföreskrifterna trätt i kraft. 

 

3 § Definitioner 

Arbetsfordon är fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget 

fordon som är avsedd enbart för personbefodran och är försedda med 9 sittplatser eller 

färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transportbilar, grävmaskiner, vält mm. 

Även arbetsfordon uppställda för reparation ingår. 

 

Arbetsmaskin är alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande 

bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformat-

ioner, elverk etc. 

 

Med avloppsvatten avser: 

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 

2. vatten som används som kylning 

3. dagvatten, eller 

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 

 

Begreppet bostadsfastighet inkluderar villatomter samt liknande ytor runt bostadshus på 

jordbruksfastighet. 

 

Dagvatten definieras som vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra hårdgjorda 

ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. 

 

Deponering är ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi. 

 

I föreliggande föreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs 

av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, omlastning och där-

med jämförliga förfaranden. 

 

Farligt avfall är det avfall vilket definieras i 4 § avfallsförordningen 2001:1063. 

 

Farligt gods är sådant gods som avser i Statens räddningsverks föreskrifter om transport 

av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)(SRVFS 2006:7). Som farligt god räknas inte 

gods som är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, under 

förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala 

transportförhållanden. 

 

Med fordon menas en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad hu-

vudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. 

 

Kemikalier definieras som en kemisk förening/ämne eller en blandning av flera kemiska 

föreningar/ämnen. De kan vara fasta, flytande eller i gasform. 

 

Kemiska bekämpningsmedel definieras som en kemisk produkt som är avsedd för att fö-

rebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar 



växtskyddsmedel som används för i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter 

inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även träskydds-

medel. 

 

Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga 

om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenom-

råde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastig-

hets lämplighet för något visst ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvatten 

stiger i samband med avverkning räknas inte som markavvattning. 

 

Med mellanlagring av avfall avses sådan lagring som inte är deponi och som utgör yrkes-

mässig insamling av lagring av avfall på plats där avfallet inte har uppkommit och där av-

fallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas. 

 

Med miljönämnd avses den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn på miljö- 

och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. 

 

Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en 

sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som 

är att anse som cykel. 

 

Med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll avses hantering av den mängd 

som motsvaras av enstaka förpackningar av de storlekarna som man som enskild konsu-

ment kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bo-

stadshus ingår också i begreppet. 

 

Med permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande avses upplag av dessa 

produkter med en varaktighet på längre än 1 år. Kortare upplagstid är således tillfälliga 

upplag. 

 

Begreppet petroleumprodukt inkluderar petroleumprodukter samt spillolja. 

 

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att vätskan kan uppfångas vid läckage 

från förvaringskärl, fordon etc. 

 

Skyddsdikning är dikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med/efter av-

verkning. Vid skyddsdikning anläggs tillfälliga diken, som inte ska underhållas. Skydds-

dikningen sänker inte grundvattennivån under nivån innan avverkningen.  

  

Slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av 

oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, 

och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan även uppstå vid oxidation av metall 

vid smält- och värmningsprocesser. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart 

material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bränslen (ex. kol och koks).  

  

Tillstånd är ett beslut om att hinder inte föreligger mot att bedriva den verksamhet eller 

vidta de åtgärder som avses att göras. Tillståndet kan förenas med villkor. Ansöknings-

handlingar och ytterligare information om att ansöka om tillstånd kan erhållas från till-

ståndsgivande myndighet. Underlaget för tillståndsprövningen lämnas in av den sökande, 

varefter ett skriftligt tillstånd lämnas alternativt avslås ansökan.  

  

Begreppet växtnäringsämnen omfattar stallgödsel, handelsgödsel, naturgödsel och av-

loppsslam. 

 

 

 



Vattentäktszon 

 

4 § Vattentäktszon  

 Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 

Primär skyddszon  

 

5 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 40 liter 

(samtidig hantering) är förbjuden. Förbudet gäller dock inte för transporter av petroleum-

produkter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och 

liknande och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon). Brandfarliga vätskor som hante-

ras på täta ytor inom verksamhet som är befintlig när skyddsområdet fastställs undantas 

från förbudet, under förutsättning att särskilt vidtagna brandskyddsåtgärder finns.   

  

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. är förbjudna om de inte är utrustade 

med sekundärt skydd.  

  

6 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.  

  

Vid hantering, undantaget transport, av större mängder kemikalier än vad som normalt fö-

rekommer inom ett hushåll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier 

som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt 

läckage kan samlas upp.  

  

7 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagringsplatsen ut-

formas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnäringsämnen på 

tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är för-

bjuden.  

  

8 § Skogsbruk och markavvattning 

Annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. För tillfälliga upplag av bark, ved, timmer eller liknande ska tillstånd sökas hos 

miljönämnden. Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande får inte förekomma. 

Icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot 

nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus är undantagna förbud och 

tillståndsplikt.  

  

Återplantering får inte ske med kemiskt behandlat plantmaterial.  

  

Anläggande av nya diken för ytvatten, täckdiken eller skyddsdiken får inte förekomma 

utan tillstånd från miljönämnden. Övrig markavvattning är förbjuden. Tillstånd krävs för 

rensning av befintliga diken om risk för förorening av mark och vatten föreligger.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

9 § Avledning av avloppsvatten 

Det är förbjudet att etablera infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsan-

läggningar, med undantag för slutna system. För slutna avloppssystem krävs tillstånd från 

miljönämnden.  

 

10 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.  



  

Lagring av avfall från egen verksamhet är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventu-

ellt läckage/lakvatten kan samlas upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av 

den fraktion som lagras i dem. För lagring av flytande farligt avfall från egen verksamhet 

gäller dessutom att sekundärt skydd ska finnas.  

  

Hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbu-

det. 

 

11 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp. Kemisk halkbekämpning och ke-

misk dammbekämpning på vägar kräver tillstånd från miljönämnden. Saltinblandad sand 

(max 20 kg salt per ton sand) undantas från tillståndsplikten. Saltning av väg vid extrem 

halka, dock maximalt 4 gånger/år på respektive vägsträcka, undantas från tillståndskravet. 

För brådskande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till skyddet mot allvarliga olägen-

heter för människors hälsa kan tillstånd sökas i efterhand. 

 

12 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt 

får inte förekomma.  

 

13 § Uppställning och skötsel av fordon och maskiner 

För motordrivna arbetsfordon och arbetsmaskiner gäller att tankning eller uppställning med 

varaktighet längre än 8 timmar är förbjuden, om åtgärder inte vidtas för att hindra eventu-

ellt läckage av olja eller andra kemikalier att tränga ner i underliggande mark eller vatten. 

Sådana åtgärder är till exempel att placera täta dukar med invallningar under uppställda 

maskiner.  

  

Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden. 

 

14 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg eller 

mark får inte anläggas. 

 

15 § Enskilda grundvattentäkter 

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

16 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske 

utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten 

inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre underhålls-/saneringsar-

beten för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte 

användas vid mark- och anläggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

17 § Gruvbrytning 

 Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma. 

 

18 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport till/från fastigheter belägna 

inom skyddsområdet eller på av länsstyrelsen rekommenderad transportled för farligt gods. 

 

19 § Djurhållning 

 Verksamhet med djurhållning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  



  

20 § Användning av släckvatten 

Vid brand av bebyggelse och fordon är användning av släckvatten förbjuden om det före-

ligger risk för förorening av grundvattnet. 

 

Sekundär skyddszon 

 

21 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 250 liter 

(samtidig hantering) får inte ske utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte 

för transporter av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i 

fordon, arbetsmaskiner och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).  

 

22 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden.  

  

Vid hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hus-

håll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier som kan påverka vatten 

negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage kan samlas upp.  

  

23 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får 

dock förekomma. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagrings-

platsen utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnärings-

ämnen på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsä-

songen är förbjuden.  

  

24 § Skogsbruk och markavvattning 

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande, skyddsdikning eller annan avverk-

ning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd 

krävs dock inte för icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan kon-

struktion till skydd mot nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

25 § Avledning av avloppsvatten 

Infiltrationsanläggningar, markbäddar, slutna tankar för avloppsvatten eller andra avlopps-

anläggningar får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden. Anläggningars funktion 

ska vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Ändringar i avloppsanläggningars 

funktion som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansätt-

ning får inte genomföras utan tillstånd från miljönämnden.  

 

26 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av farligt avfall får inte förekomma. 

 

27 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp. Kemisk halkbekämpning och ke-

misk dammbekämpning på vägar kräver tillstånd från miljönämnden. Saltinblandad sand 

(max 20 kg salt per ton sand) undantas från tillståndsplikten. Saltning av väg vid extrem 

halka, dock maximalt 4 gånger/år på respektive vägsträcka, undantas från tillståndskravet. 

För brådskande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till skyddet mot allvarliga olägen-

heter för människors hälsa kan tillstånd sökas i efterhand.  

  



28 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt 

får inte förekomma utan tillstånd från länsstyrelsen.  

  

29 § Energianläggningar  

 Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg och 

mark får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

30 § Enskilda grundvattentäkter  

 Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

31 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske 

utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten 

inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre underhålls-/saneringsar-

beten för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande. Slagg, avfall eller produkter som helt 

eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte användas vid mark- och anläggnings-

arbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

32 § Gruvbrytning  

 Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

33 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport till/från fastigheter belägna 

inom skyddsområdet eller på av länsstyrelsen rekommenderad transportled för farligt gods. 

 

Tertiär skyddszon 

 

34 § Tertiär skyddszon 

Miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken 

samt övrig ny verksamhet och hantering som kan påverka vattenkvaliteten i vattentäkten 

får inte etableras utan tillstånd från miljönämnden. 

 

Övriga upplysningar 

 

Beredskap  

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut förorenings-

risk skall finnas hos Räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska även ha uppgifter om kon-

taktpersoner inom kommunen. 

 

Anmälan om olyckshändelse  

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart 

anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall gö-

ras till den kommunala räddningstjänsten tel 112, miljökontoret samt vattentäktens huvud-

man (Gatukontoret, Jokkmokks kommun). 

 

Ersättning  

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 kap 4 

§ miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning av-

sevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Er-

sättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i mar-

kens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. 

 

 

 



Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift 

 Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § samt 29 kap 

2 a § miljöbalken (1998:808). 

 

Tillsyn 

Den kommunala miljönämnden är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet, eftersom 

skyddet i föreliggande fall är fastställt av kommunen. 

 

Övrig lagstiftning  

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt an-

nan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gäl-

lande författningar och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

 

Ny lagstiftning  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum 

och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt vattenskyddsområde, gäller utöver här 

meddelade föreskrifter. 

 

Uppsättning av skyltar, stängsel  

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats vid vägar som leder in och igenom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfor-

mas enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i 

foldern ”Utmärkning av vattenskyddsområde”.   

 

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i 

anspråk för detta. Om frivillig överenskommelse inte kan träffas kan Länsstyrelsen ålägga 

markägare att upplåta mark för ovan nämnda ändamål. 

 

Information  

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och bru-

kare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

 

Hantering av avfall  

För hantering av avfall gäller bestämmelser enligt avfallsförordningen SFS 2011:927. An-

läggning för återvinning, sortering, behandling eller mellanlagring av avfall eller farligt av-

fall samt viss uppläggning av massor prövas av länsstyrelsen för tillståndspliktig miljöfar-

lig verksamhet och miljö & byggnämnden för anmälningspliktig verksamhet. Gränser för 

anmälningsplikt regleras i miljöprövningsförordningen (2013:251). Vid prövningen skall 

skyddet av vattentäkten speciellt beaktas och lokaliseringen inom skyddsområdet får end-

ast godkännas om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att inte mark eller 

grundvatten förorenas. Alternativa lokaliseringar utanför skyddsområdet skall dock alltid 

förordas. 

 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2015:2 finns föreskrifter om användningen 

av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur 

föreskrifterna ska tillämpas finns i Havs- och vattenmyndighetens vägledning (2016:7) 

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Dessa regler 

gäller parallellt med skyddsföreskrifterna. Vägledningen innehåller en beskrivning av re-

gelverket och myndigheternas ansvarsfördelning, råd och rekommendationer för vilka upp-

gifter som bör tas in i en ansökan, förslag på utformning av beslut samt lämplig utformning 

av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning. Föreskrifterna har stöd av förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

 

 

 



Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier 

Vattentäkter måste skyddas mot vätskor som kan förorena dricksvattnet. Brandfarliga väts-

kor (t ex petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det 

räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför 

dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. 

Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.  

  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) gäller hantering av brandfarliga vätskor 

(flampunkt som inte överstiger 100°C) eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rym-

mer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana 

cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter 

brandfarliga vätskor eller spillolja. I föreskrifterna ställs krav på att den som avser att in-

stallera en anordning som omfattas av föreskrifterna skall informera tillsynsmyndigheten 

om detta. Informationen skall göras fyra veckor innan installationen påbörjas eller hante-

ringen inleds. Krav på kontroller finns i föreskrifter om cisterner och rörledningar för 

brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5).  

  

I föreskrifterna anges särskilda krav som gäller inom vattenskyddsområden. Cisterner ovan 

mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska 

vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för 

cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är 

under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i bygg-

nad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.  

  

Inom vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon är det förbjudet att hantera 

mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd. Krav som ställs 

på det sekundära skyddet anges i föreskrifterna.  

  

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTEN-

SKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffen-

het. Skylten ska även innehålla följande information: Fastighetsbeteckning, adress, volym, 

högsta fyllningsflöde och innehåll.  

  

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än föreskrifterna 

gäller de kraven.  

  

För hantering av kemikalier och/eller petroleumprodukter skall i övrigt iakttagas vad som 

gäller enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap angående kemiska produkter, lagen om brand-

farliga och explosiva varor (2010:1011), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (2015:236). 

 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i 

länet. Om transporter av farligt gods sker skall det fordon som används uppfylla MSBs 

krav enligt ADR/ADR-S. 

 

Avloppsanläggningar 

En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Ägaren av 

en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i lagens mening. I miljöbalkens andra ka-

pitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. 

Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa 

som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktig-

hetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön 

och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.  



  

Naturvårdsverket har arbetat fram allmänna råd om små avloppsanordningar för hushålls-

spillvatten upp till 25 personekvivalenter (pe), NFS 2006:7, samt en tillhörande handbok 

2008:3. Där framgår vilka krav som bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 

2 MB vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Inom vattenskyddsområden gäller en 

s.k. hög skyddsnivå, varför särskilda krav på anläggningen kan ställas av tillsynsmyndig-

heten. 

 

Vattenverksamhet 

Enligt miljöbalken (1998:808) 11 kapitel krävs tillstånd för vattenverksamhet, med vissa 

undantag. Med vattenverksamhet avses uppförande, ändring, lagning och utrivning av 

dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, 

bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt 

andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. 

Markavvattning får inte heller utföras utan tillstånd. Tillstånd för markavvattning söks van-

ligen hos länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd för markavvattning i 

fall som framgår av 7 kap 19 eller 20§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Tillstånd till övrig vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomsto-

len. För vissa mindre vattenverksamheter ersätts kravet på tillstånd med att en anmälan till 

länsstyrelsen ska göras. Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast 8 veckor efter att 

länsstyrelsen har bedömt att anmälan är komplett. Länsstyrelsen kan svara på frågor angå-

ende vilka verksamheter som ska anmälas. 

 

Energianläggningar 

Energianläggningar, t ex i form av värmepumpar är en anmälnings-/ eller tillståndspliktig 

verksamhet. Anmälan/ansökan lämnas till bygg- och miljönämnden. 

 

Skogsbruk 

Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfattning SKSFS 1993:2 gäller att 

ägare till skogsmark är skyldig att anmäla föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 

ha till skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan. I Skogsvårdslagen anges 

även vilken omfattning en avverkning maximalt får ha för att definieras som röjning/gall-

ring samt vilka övriga bestämmelser som gäller för skogsmark.  

  

Vid annan avverkning än röjning och gallring kan bygg- och miljönämnden i samband med 

ett eventuellt tillstånd bl a ställa krav på en ”skyddsremsa” som ska lämnas ned mot sjöar 

och vattendrag för att undvika erosion. 

 

_________________________________________ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I JOKKMOKKS KOMMUN 

 



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-

skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

vattentäkten i Kvikkjokk 

Beslutade den 24 februari 2020. 

(dnr 2019:692) 

25 FS 2020:5 

A 4 

Utkom från trycket 

den  2020-03-30

Jokkmokks kommun har med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat att fastställa 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Kvikkjokk. 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär -, sekundär – respektive tertiär 

skyddszon. Skyddszonernas gränser har dragits utifrån de hydrogeologiska förhållanden 

som råder inom vattentäktens tillrinningsområde. Skyddsföreskrifterna är en del av arbetet 

för att förhindra att vattnet som når vattentäkten förorenas.   

Skyddszonernas gränser redovisas på bifogad karta/bilaga. Vattentäktszonen består av om-

rådet närmast vattentäkten. Primär skyddszon omfattar det område inom vilket grundvatt-

net bedöms ha en tillrinningstid på mindre än 100 dygn innan vattentäktszonen nås. Sekun-

där skyddszon omfattar det område inom vilket grundvattnet bedöms ha en tillrinningstid 

på mindre än 1 år fram till vattentäkten samt delar av bäcken Kamajokk, varifrån vattnet 

bedöms kunna infiltrera till grundvattnet och därigenom nå vattentäkten. Resterande delar 

av området varifrån grundvattentillrinning sker till vattentäkten ingår i tertiär skyddszon. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 § Allmänt 

 Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Kvikkjokks vattentäkt med 

tillhörande grundvattenmagasin. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponen-

terna för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot förore-

ningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens förbrukning.  

Kommunens miljönämnd får, om särskilda skäl föreligger, ge dispens från skyddsföreskrif-

terna under förutsättning att verksamheten/åtgärden inte strider mot bestämmelser i miljö-

balken och under förutsättning att detta inte motverkar syftet med vattenskyddet. I sam-

band med sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor som anses erforder-

liga för att undvika vattenförorening.  

Tillstånd för verksamheter/åtgärder får endast beviljas om syftet med vattenskyddet inte 

motverkas. Innan dispens eller tillstånd medges skall samråd mellan tillståndsgivande 

myndighet och vattentäktens huvudman ske, om det inte är uppenbart onödigt.  

Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som markeras på bifogad karta/ bilaga. 



Utöver dessa skyddsföreskrifter gäller övrig lagstiftning. Delar av denna beskrivs i kapitlet 

”Övriga upplysningar”. 

 

2 § Övergångsregler 

 Befintliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt dessa föreskrifter ska senast 2 år 

efter det att skyddsföreskrifterna vunnit laga kraft ha lämnat in ansökan om tillstånd till 

miljönämnden. Nya tillståndspliktiga verksamheter skall ha erhållit tillstånd innan verk-

samheten påbörjas.  

  

I de fall det krävs fysiska åtgärder på befintliga anläggningar, maskiner eller dylikt inom 

befintlig verksamhet för att uppfylla skyddsföreskrifterna, men inte tillstånd krävs, ska åt-

gärderna ha genomförts senast 2 år efter att skyddsföreskrifterna trätt i kraft. 

 

3 § Definitioner  

 Arbetsfordon är fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undanta-

get fordon som är avsedda enbart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser el-

ler färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transportbilar, grävmaskin, vält mm. 

Även arbetsfordon uppställda för reparation ingår.  

  

Arbetsmaskin är alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande 

bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, 

elverk etc. 

 

Med avloppsvatten avses: 1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 2. vatten som an-

vänts som kylning 3. dagvatten, eller 4. vatten som avleds för avvattning av en begrav-

ningsplats  

  

Begreppet bostadsfastighet inkluderar villatomter samt liknande ytor runt bostadshus på 

jordbruksfastighet.  

  

Dagvatten definieras som vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra hårdgjorda 

ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken.  

  

Deponering är ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.  

  

I föreliggande föreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs 

av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, omlastning och där-

med jämförliga förfaranden.  

  

Farligt avfall är det avfall vilket definieras i §4 avfallsförordningen 2001:1063.  

  

Farligt gods är sådant gods som avses i Statens Räddningsverks föreskrifter om transport 

av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) (SRVFS 2006:7). Som farligt gods räknas 

inte gods som är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, un-

der förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala 

transportförhållanden.  

  

Med fordon menas en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad hu-

vudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor.  

  

Kemikalier definieras som en kemisk förening/ämne eller en blandning av flera kemiska 

föreningar/ämnen. De kan vara fasta, flytande eller i gasform.  

  

Kemiska bekämpningsmedel definieras som en kemisk produkt som är avsedd för att fö-

rebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar 



skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växt-

skyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jord-

bruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även träskyddsmedel.  

  

Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga 

om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenom-

råde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastig-

hets lämplighet för något visst ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvatten 

stiger i samband med avverkning räknas inte som markavvattning.  

  

Med mellanlagring av avfall avses sådan lagring som inte är deponi och som utgör yrkes-

mässig insamling av lagring av avfall på plats där avfallet inte har uppkommit och där av-

fallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas.  

  

Med miljönämnd avses den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn på miljö- 

och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.  

  

Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en 

sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som 

är att anse som cykel.  

  

Med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll avses hantering av den mängd 

som motsvaras av enstaka förpackningar av de storlekarna som man som enskild konsu-

ment kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bo-

stadshus ingår också i begreppet. 

 

Med permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande avses upplag av dessa 

produkter med en varaktighet på längre än 1 år. Kortare upplagstid är således tillfälliga 

upplag.  

  

Begreppet petroleumprodukt inkluderar petroleumprodukter samt spillolja.  

  

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att vätskan kan uppfångas vid läckage 

från förvaringskärl, fordon etc.  

  

Skyddsdikning är dikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med/efter av-

verkning. Vid skyddsdikning anläggs tillfälliga diken, som inte ska underhållas. Skydds-

dikningen sänker inte grundvattennivån under nivån innan avverkningen.  

  

Slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av 

oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, 

och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan även uppstå vid oxidation av metall 

vid smält- och värmningsprocesser. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart 

material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bränslen (ex. kol och koks).  

  

Tillstånd är ett beslut om att hinder inte föreligger mot att bedriva den verksamhet eller 

vidta de åtgärder som avses att göras. Tillståndet kan förenas med villkor. Ansöknings-

handlingar och ytterligare information om att ansöka om tillstånd kan erhållas från till-

ståndsgivande myndighet. Underlaget för tillståndsprövningen lämnas in av den sökande, 

varefter ett skriftligt tillstånd lämnas alternativt avslås ansökan.  

  

Begreppet växtnäringsämnen omfattar stallgödsel, handelsgödsel, naturgödsel och av-

loppsslam. 

 

 

 



Vattentäktszon 

 

4 § Vattentäktszon 

 Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 

Primär skyddszon 

 

5 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 40 liter 

(samtidig hantering) är förbjuden. Förbudet gäller dock inte för transporter av petroleum-

produkter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och 

liknande och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).   

  

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc är förbjudna.  

  

6 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.  

  

Vid hantering, undantaget transport, av större mängder kemikalier än vad som normalt fö-

rekommer inom ett hushåll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier 

som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt 

läckage kan samlas upp.  

  

7 § Hantering av växtnäringsämnen  

 Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagringsplatsen ut-

formas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnäringsämnen på 

tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är för-

bjuden.  

  

8 § Skogsbruk och markavvattning 

Annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. För tillfälliga upplag av bark, ved, timmer eller liknande ska tillstånd sökas hos 

miljönämnden. Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande får inte förekomma. 

Icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot 

nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus är undantagna förbud och 

tillståndsplikt.  

  

Återplantering får inte ske med kemiskt behandlat plantmaterial.  

  

Anläggande av nya diken för ytvatten, täckdiken eller skyddsdiken får inte förekomma 

utan tillstånd från miljönämnden. Övrig markavvattning är förbjuden. Tillstånd krävs för 

rensning av befintliga diken om risk för förorening av mark och vatten föreligger.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

9 § Avledning av avloppsvatten 

Det är förbjudet att etablera infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsan-

läggningar, med undantag för slutna system. För slutna avloppssystem krävs tillstånd från 

miljönämnden.  

  

10 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.  

  

Lagring av avfall från egen verksamhet är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventu-

ellt läckage/lakvatten kan samlas upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av 



den fraktion som lagras i dem. För lagring av flytande farligt avfall från egen verksamhet 

gäller dessutom att sekundärt skydd ska finnas.  

  

Hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbu-

det. 

 

11 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp. Kemisk halkbekämpning och ke-

misk dammbekämpning på vägar är förbjuden.  

  

12 § Täktverksamhet  

 Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt 

får inte förekomma.  

  

13 § Uppställning och skötsel av fordon och maskiner 

För motordrivna arbetsfordon och arbetsmaskiner gäller att tankning eller uppställning med 

varaktighet längre än 8 timmar är förbjuden, om åtgärder inte vidtas för att hindra eventu-

ellt läckage av olja eller andra kemikalier att tränga ner i underliggande mark eller vatten. 

Sådana åtgärder är till exempel att placera täta dukar med invallningar under uppställda 

maskiner.  

  

Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden.  

  

14 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg eller 

mark får inte anläggas.  

  

15 § Enskilda grundvattentäkter 

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas.  

  

16 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske 

utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten 

inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre underhålls-/saneringsar-

beten för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte 

användas vid mark- och anläggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

17 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

18 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport till/från fastigheter belägna 

inom skyddsområdet.  

  

19 § Djurhållning 

Verksamhet med djurhållning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

20 § Användning av släckvatten 

Vid brand av bebyggelse och fordon är användning av släckvatten förbjuden om det före-

ligger risk för förorening av grundvattnet. 

 

 

 



Sekundär skyddszon 

 

21 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 250 liter 

(samtidig hantering) får inte ske utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte 

för transporter av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i 

fordon, arbetsmaskiner och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).  

  

22 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden.  

  

Vid hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hus-

håll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier som kan påverka vatten 

negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage kan samlas upp.  

  

23 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får 

dock förekomma. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagrings-

platsen utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnärings-

ämnen på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsä-

songen är förbjuden.  

  

24 § Skogsbruk och markavvattning 

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande, skyddsdikning eller annan avverk-

ning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd 

krävs dock inte för icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan kon-

struktion till skydd mot nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

25 § Avledning av avloppsvatten 

Infiltrationsanläggningar, markbäddar, slutna tankar för avloppsvatten eller andra avlopps-

anläggningar får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden. Anläggningars funktion 

ska vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Ändringar i avloppsanläggningars 

funktion som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansätt-

ning får inte genomföras utan tillstånd från miljönämnden.  

  

26 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av farligt avfall får inte förekomma. 

 

27 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp.   

  

28 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt 

får inte förekomma utan tillstånd från länsstyrelsen.  

  

29 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark 

eller sjöar och vattendrag får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

30 § Enskilda grundvattentäkter 

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  



  

31 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske 

utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten 

inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre underhålls-/saneringsar-

beten för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte 

användas vid mark- och anläggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

32 § Gruvbrytning 

 Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

33 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport till/från fastigheter belägna 

inom skyddsområdet. 

 

Tertiär skyddszon 

 

34 § Tertiär skyddszon 

 Miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken 

samt övrig ny verksamhet och hantering som kan påverka vattenkvaliteten i vattentäkten 

får inte etableras utan tillstånd från miljönämnden. 

 

Övriga upplysningar 

 

Beredskap 

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut förorenings-

risk skall finnas hos Räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska även ha uppgifter om kon-

taktpersoner inom kommunen. 

 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart 

anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall gö-

ras till den kommunala räddningstjänsten tel 112, miljökontoret samt vattentäktens huvud-

man (Gatukontoret, Jokkmokks kommun) 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 kap 4 

§ miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning av-

sevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Er-

sättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i mar-

kens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. 

 

Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § samt 29 kap 

2 a § miljöbalken (1998:808). 

 

Tillsyn 

Den kommunala miljönämnden är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet, eftersom 

skyddet i föreliggande fall är fastställt av kommunen. 

 

 

 

 



Övrig lagstiftning 

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt an-

nan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gäl-

lande författningar och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum 

och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt vattenskyddsområde, gäller utöver här 

meddelade föreskrifter. 

 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats vid vägar som leder in och igenom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfor-

mas enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i 

foldern ”Utmärkning av vattenskyddsområde”.   

  

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i 

anspråk för detta. Om frivillig överenskommelse inte kan träffas kan Länsstyrelsen ålägga 

markägare att upplåta mark för ovan nämnda ändamål. 

 

Information 

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och bru-

kare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

 

Hantering av avfall 

För hantering av avfall gäller bestämmelser enligt avfallsförordningen SFS 2011:927. An-

läggning för återvinning, sortering, behandling eller mellanlagring av avfall eller farligt av-

fall samt viss uppläggning av massor prövas av länsstyrelsen för tillståndspliktig miljöfar-

lig verksamhet och miljö & byggnämnden för anmälningspliktig verksamhet. Gränser för 

anmälningsplikt regleras i miljöprövningsförordningen (2013:251). Vid prövningen skall 

skyddet av vattentäkten speciellt beaktas och lokaliseringen inom skyddsområdet får end-

ast godkännas om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att inte mark eller 

grundvatten förorenas. Alternativa lokaliseringar utanför skyddsområdet skall dock alltid 

förordas. 

 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2015:2 finns föreskrifter om användningen 

av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur 

föreskrifterna ska tillämpas finns i Havs- och vattenmyndighetens vägledning (2016:7) 

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Dessa regler 

gäller parallellt med skyddsföreskrifterna.  

  

Vägledningen innehåller en beskrivning av regelverket och myndigheternas ansvarsfördel-

ning, råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan, förslag på 

utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig sprid-

ning.  

  

Föreskrifterna har stöd av förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

 

Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier  

Vattentäkter måste skyddas mot vätskor som kan förorena dricksvattnet. Brandfarliga väts-

kor (t ex petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det 

räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför 

dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. 

Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.  

  



Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) gäller hantering av brandfarliga vätskor 

(flampunkt som inte överstiger 100°C) eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rym-

mer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana 

cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter 

brandfarliga vätskor eller spillolja.  

  

I föreskrifterna ställs krav på att den som avser att installera en anordning som omfattas av 

föreskrifterna skall informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen skall göras fyra 

veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Krav på kontroller finns i fö-

reskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5).  

  

I föreskrifterna anges särskilda krav som gäller inom vattenskyddsområden. Cisterner ovan 

mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska 

vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för 

cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är 

under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i bygg-

nad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.  

  

Inom vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon är det förbjudet att hantera 

mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd. Krav som ställs 

på det sekundära skyddet anges i föreskrifterna.  

  

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTEN-

SKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffen-

het. Skylten ska även innehålla följande information: Fastighetsbeteckning, adress, volym, 

högsta fyllningsflöde och innehåll.  

  

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än föreskrifterna 

gäller de kraven.  

  

För hantering av kemikalier och/eller petroleumprodukter skall i övrigt iakttagas vad som 

gäller enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap angående kemiska produkter, lagen om brand-

farliga och explosiva varor (2010:1011), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (2015:236). 

 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i 

länet. Om transporter av farligt gods sker skall det fordon som används uppfylla MSBs 

krav enligt ADR/ADR-S. 

 

Avloppsanläggningar 

En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Ägaren av 

en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i lagens mening. I miljöbalkens andra ka-

pitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. 

Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa 

som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktig-

hetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön 

och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.  

  

Naturvårdsverket har arbetat fram allmänna råd om små avloppsanordningar för hushålls-

spillvatten upp till 25 personekvivalenter (pe), NFS 2006:7, samt en tillhörande handbok 

2008:3. Där framgår vilka krav som bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 

2 MB vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Inom vattenskyddsområden gäller en 



s.k. hög skyddsnivå, varför särskilda krav på anläggningen kan ställas av tillsynsmyndig-

heten. 

 

Vattenverksamhet 

Enligt miljöbalken (1998:808) 11 kapitel krävs tillstånd för vattenverksamhet, med vissa 

undantag. Med vattenverksamhet avses uppförande, ändring, lagning och utrivning av 

dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, 

bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt 

andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. 

Markavvattning får inte heller utföras utan tillstånd. Tillstånd för markavvattning söks van-

ligen hos länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd för markavvattning i 

fall som framgår av 7 kap 19 eller 20§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Tillstånd till övrig vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomsto-

len. För vissa mindre vattenverksamheter ersätts kravet på tillstånd med att en anmälan till 

länsstyrelsen ska göras. Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast 8 veckor efter att 

länsstyrelsen har bedömt att anmälan är komplett. Länsstyrelsen kan svara på frågor angå-

ende vilka verksamheter som ska anmälas. 

 

Energianläggningar 

Energianläggningar, t ex i form av värmepumpar är en anmälnings-/ eller tillståndspliktig 

verksamhet. Anmälan/ansökan lämnas till bygg- och miljönämnden. 

 

Skogsbruk 

Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfattning SKSFS 1993:2 gäller att 

ägare till skogsmark är skyldig att anmäla föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 

ha till skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan. I Skogsvårdslagen anges 

även vilken omfattning en avverkning maximalt får ha för att definieras som röjning/gall-

ring samt vilka övriga bestämmelser som gäller för skogsmark.  

  

Vid annan avverkning än röjning och gallring kan bygg- och miljönämnden i samband med 

ett eventuellt tillstånd bl a ställa krav på en ”skyddsremsa” som ska lämnas ned mot sjöar 

och vattendrag för att undvika erosion. 

 

_________________________________________ 
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Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-

skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

vattentäkten i Murjek 

 

 

Beslutande den 24 februari 2020. 

(dnr 2019:692). 

 

  

 

 

Jokkmokks kommun har med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ 

miljöbalken beslutat att fastställa vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Murjek. 

 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär – re-

spektive sekundär skyddszon. Skyddszonernas gränser har 

dragits utifrån de hydrogeologiska förhållanden som råder 

inom vattentäktens tillrinningsområde. Skyddsföreskrifterna 

är en del av arbetet för att förhindra att vattnet som når vat-

tentäkten förorenas.   

 

Skyddszonernas gränser redovisas på bifogad karta/bilaga. 

Vattentäktszonen består av området närmast vattentäkten. 

Primär skyddszon omfattar det område inom vilket grund-

vattnet bedöms ha en tillrinningstid på mindre än 100 dygn 

innan vattentäktszonen nås. Sekundär skyddszon omfattar 

resterande delar av vattentäktens tillrinningsområde, dvs det 

område från vilket vatten som rinner av kan rinna till brun-

nen. 

 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

 

1 § Allmänt 

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av 

Murjeks vattentäkt med tillhörande grundvattenmagasin. Vat-

ten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna 

för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att 

skydda vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, 

både för dagens och för framtidens förbrukning.  

  

Kommunens miljönämnd får, om särskilda skäl föreligger, ge 

dispens från skyddsföreskrifterna under förutsättning att 

verksamheten/åtgärden inte strider mot bestämmelser i miljö-

balken och under förutsättning att detta inte motverkar syftet 

med vattenskyddet. I samband med sådan prövning kan 

Utkom från trycket 

den 2020-03-30 



nämnden föreskriva de särskilda villkor som anses erforder-

liga för att undvika vattenförorening.  

  

Tillstånd för verksamheter/åtgärder får endast beviljas om 

syftet med vattenskyddet inte motverkas. Innan dispens eller 

tillstånd medges skall samråd mellan tillståndsgivande myn-

dighet och vattentäktens huvudman ske, om det inte är up-

penbart onödigt.  

  

Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som mar-

keras på bifogad karta/bilaga.  

  

Utöver dessa skyddsföreskrifter gäller övrig lagstiftning. De-

lar av denna beskrivs i kapitlet ”Övriga upplysningar”. 

 

 

2 § Övergångsregler 

Befintliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt dessa 

föreskrifter ska senast 2 år efter det att skyddsföreskrifterna 

vunnit laga kraft ha lämnat in ansökan om tillstånd till miljö-

nämnden. Nya tillståndspliktiga verksamheter skall ha erhål-

lit tillstånd innan verksamheten påbörjas.  

  

I de fall det krävs fysiska åtgärder på befintliga anläggningar, 

maskiner eller dylikt inom befintlig verksamhet för att upp-

fylla skyddsföreskrifterna, men inte tillstånd krävs, ska åtgär-

derna ha genomförts senast 2 år efter att skyddsföreskrifterna 

trätt i kraft. 

 

3 § Definitioner  

Arbetsfordon är fordon som är avsedda att användas vid 

verksamhetsutövning, undantaget fordon som är avsedda en-

bart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser el-

ler färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transport-

bilar, grävmaskin, vält mm. Även arbetsfordon uppställda för 

reparation ingår.  

  

Arbetsmaskin är alla andra maskiner som inte är ett fordon 

och som drivs med flytande bränsle eller innehåller oljor. Det 

kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, el-

verk etc. 

 

Med avloppsvatten avses: 1. spillvatten eller annan flytande 

orenlighet, 2. vatten som använts som kylning 3. dagvatten, 

eller 4. vatten som avleds för avvattning av en begravnings-

plats  

  

Begreppet bostadsfastighet inkluderar villatomter samt lik-

nande ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet.  

  

Dagvatten definieras som vatten som rinner av från gator, 

vägar, tak och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmält-

ning och som inte tränger ner i marken.  

  

Deponering är ett bortskaffningsförfarande som innebär att 

avfall läggs på en deponi.  



  

I föreliggande föreskrifter definieras hantering som en verk-

samhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, 

behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 

överlåtelse, omlastning och därmed jämförliga förfaranden.  

  

Farligt avfall är det avfall vilket definieras i §4 avfallsför-

ordningen 2001:1063.  

  

Farligt gods är sådant gods som avses i Statens Räddnings-

verks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i 

terräng (ADR-S) (SRVFS 2006:7). Som farligt gods räknas 

inte gods som är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk 

eller för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vid-

tas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala 

transportförhållanden.  

  

Med fordon menas en anordning på hjul, band, medar eller 

liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken 

och inte löper på skenor.  

  

Kemikalier definieras som en kemisk förening/ämne eller en 

blandning av flera kemiska föreningar/ämnen. De kan vara 

fasta, flytande eller i gasform.  

  

Kemiska bekämpningsmedel definieras som en kemisk pro-

dukt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, 

växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar 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, skogs-

bruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även 

träskyddsmedel.  

  

Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att av-

vattna mark, när det inte är fråga om avledande av avlopps-

vatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vatten-

område eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgär-

den är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något 

visst ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvat-

ten stiger i samband med avverkning räknas inte som mar-

kavvattning.  

  

Med mellanlagring av avfall avses sådan lagring som inte är 

deponi och som utgör yrkesmässig insamling av lagring av 

avfall på plats där avfallet inte har uppkommit och där avfal-

let inte heller ska bortskaffas eller återvinnas.  

  

Med miljönämnd avses den nämnd som ska svara för den 

prövning och tillsyn på miljö- och hälsoskyddsområdet som 

ankommer på kommunen enligt miljöbalken. 

 

Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är 

försett med motor, dock inte en sådan eldriven rullstol eller 



sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som 

är att anse som cykel.  

  

Med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll 

avses hantering av den mängd som motsvaras av enstaka för-

packningar av de storlekarna som man som enskild konsu-

ment kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 

med målning av enskilt bostadshus ingår också i begreppet. 

 

Med permanenta upplag av bark, ved, timmer eller lik-

nande avses upplag av dessa produkter med en varaktighet 

på längre än 1 år. Kortare upplagstid är således tillfälliga 

upplag.  

  

Begreppet petroleumprodukt inkluderar petroleumproduk-

ter samt spillolja.  

  

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att väts-

kan kan uppfångas vid läckage från förvaringskärl, fordon 

etc.  

  

Skyddsdikning är dikning i syfte att hindra att grundvatten 

stiger i samband med/efter avverkning. Vid skyddsdikning 

anläggs tillfälliga diken, som inte ska underhållas. Skydds-

dikningen sänker inte grundvattennivån under nivån innan 

avverkningen.  

  

Slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. 

Slagg består huvudsakligen av oxider i form av oönskade äm-

nen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, 

och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan även 

uppstå vid oxidation av metall vid smält- och värmningspro-

cesser. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart 

material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bräns-

len (ex. kol och koks).  

  

Tillstånd är ett beslut om att hinder inte föreligger mot att 

bedriva den verksamhet eller vidta de åtgärder som avses att 

göras. Tillståndet kan förenas med villkor. Ansökningshand-

lingar och ytterligare information om att ansöka om tillstånd 

kan erhållas från tillståndsgivande myndighet. Underlaget för 

tillståndsprövningen lämnas in av den sökande, varefter ett 

skriftligt tillstånd lämnas alternativt avslås ansökan.  

  

Begreppet växtnäringsämnen omfattar stallgödsel, handels-

gödsel, naturgödsel och avloppsslam. 

 

Vattentäktszon 

 

4 § Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bed-

rivas. 

 

Primär skyddszon 

 



5 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor i större volym än 40 liter (samtidig hantering) är för-

bjuden. Förbudet gäller dock inte för transporter av petrole-

umprodukter och andra brandfarliga vätskor eller för drivme-

del i fordon, arbetsmaskiner och liknande och liknande som 

är i bruk (dvs. ej skrotfordon).   

  

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. är för-

bjudna.  

  

6 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpnings-

medel får inte förekomma.  

  

Vid hantering, undantaget transport, av större mängder kemi-

kalier än vad som normalt förekommer inom ett hushåll ska 

tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier 

som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker 

på tät yta, där eventuellt läckage kan samlas upp.  

  

7 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte före-

komma utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd till lag-

ring av växtnäringsämnen får endast ges om lagringsplatsen 

utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. 

Spridning av växtnäringsämnen på tjälad-, vattenmättad- eller 

översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är 

förbjuden.  

  

8 § Skogsbruk och markavvattning 

Annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma 

utan tillstånd från miljönämnden. För tillfälliga upplag av 

bark, ved, timmer eller liknande ska tillstånd sökas hos miljö-

nämnden. Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller lik-

nande får inte förekomma. Icke-kommersiella upplag, om de 

ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot ne-

derbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostads-

hus är undantagna förbud och tillståndsplikt.  

  

Återplantering får inte ske med kemiskt behandlat plant-

material.  

  

Anläggande av nya diken för ytvatten, täckdiken eller 

skyddsdiken får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Övrig markavvattning är förbjuden. Tillstånd krävs 

för rensning av befintliga diken om risk för förorening av 

mark och vatten föreligger.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd 

från miljönämnden.  

  

9 § Avledning av avloppsvatten 

Det är förbjudet att etablera infiltrationsanläggningar, mark-

bäddar eller andra avloppsanläggningar, med undantag för 



slutna system. För slutna avloppssystem krävs tillstånd från 

miljönämnden.  

  

10 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade 

massor får inte förekomma.  

  

Lagring av avfall från egen verksamhet är förbjuden om det 

inte sker på tät yta, där eventuellt läckage/lakvatten kan sam-

las upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av 

den fraktion som lagras i dem. För lagring av flytande farligt 

avfall från egen verksamhet gäller dessutom att sekundärt 

skydd ska finnas.  

  

Hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsva-

rande är undantaget från förbudet. 

 

11 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får 

inte ske. Snö härrörande från trafikerade ytor utanför skydds-

zonen får inte läggas upp. Kemisk halkbekämpning och ke-

misk dammbekämpning på vägar är förbjuden.  

  

12 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täkt-

verksamhet eller husbehovstäkt får inte förekomma.  

  

13 § Uppställning och skötsel av fordon och maskiner 

För motordrivna arbetsfordon och arbetsmaskiner gäller att 

tankning eller uppställning med varaktighet längre än 8 tim-

mar är förbjuden, om åtgärder inte vidtas för att hindra even-

tuellt läckage av olja eller andra kemikalier att tränga ner i 

underliggande mark eller vatten. Sådana åtgärder är till ex-

empel att placera täta dukar med invallningar under upp-

ställda maskiner.  

  

Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden.  

  

14 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller 

värmeenergi i eller ur berg eller mark får inte anläggas.  

  

15 § Enskilda grundvattentäkter 

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas.  

  

16 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, 

eller markarbeten får inte ske utan tillstånd av miljönämnden. 

Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten inom 

den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre un-

derhålls-/saneringsarbeten för väg-, VA-, fjärrvärme eller 

motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillver-

kade av återvunnet avfall får inte användas vid mark- och an-

läggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  



  

17 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

18 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport 

till/från fastigheter belägna inom skyddsområdet.  

  

19 § Djurhållning 

Verksamhet med djurhållning får inte förekomma utan till-

stånd från miljönämnden.  

  

20 § Användning av släckvatten 

Vid brand av bebyggelse och fordon är användning av släck-

vatten förbjuden om det föreligger risk för förorening av 

grundvattnet. 

 

Sekundär skyddszon 

 

21 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfar-

liga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor i större volym än 250 liter (samtidig hantering) får 

inte ske utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs 

dock inte för transporter av petroleumprodukter och andra 

brandfarliga vätskor eller för drivmedel i fordon, arbetsma-

skiner och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).  

  

22 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsme-

del 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma 

utan tillstånd från miljönämnden.  

  

Vid hantering av större mängder kemikalier än vad som nor-

malt förekommer inom ett hushåll ska tillstånd sökas hos mil-

jönämnden. Förvaring av kemikalier som kan påverka vatten 

negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventu-

ellt läckage kan samlas upp.  

  

23 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte före-

komma utan tillstånd från miljönämnden. Trädgårdsskötsel 

med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får 

dock förekomma. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen 

får endast ges om lagringsplatsen utformas så att läckage till 

yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnäringsämnen 

på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller sprid-

ning utanför växtsäsongen är förbjuden.  

  

24 § Skogsbruk och markavvattning 

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande, 

skyddsdikning eller annan avverkning än röjning och gallring 

får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden. Till-

stånd krävs dock inte för icke-kommersiella upplag, om de 

ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot 



nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostads-

hus.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd 

från miljönämnden.  

  

25 § Avledning av avloppsvatten 

Infiltrationsanläggningar, markbäddar, slutna tankar för av-

loppsvatten eller andra avloppsanläggningar får inte anläggas 

utan tillstånd från miljönämnden. Anläggningars funktion ska 

vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Ändringar 

i avloppsanläggningars funktion som kan medföra väsentlig 

ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning får 

inte genomföras utan tillstånd från miljönämnden.  

  

26 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av farligt avfall får inte före-

komma. 

 

27 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får 

inte ske. Snö härrörande från trafikerade ytor utanför skydds-

zonen får inte läggas upp.   

  

28 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täkt-

verksamhet eller husbehovstäkt får inte förekomma utan till-

stånd från länsstyrelsen.  

  

29 § Energianläggningar 

 Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller 

värmeenergi i eller ur berg, mark eller sjöar och vattendrag 

får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

30 § Enskilda grundvattentäkter  

 Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan 

tillstånd från miljönämnden.  

  

31§ Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, 

eller markarbeten får inte ske utan tillstånd av miljönämnden. 

Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten inom 

den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre un-

derhålls-/saneringsarbeten för väg-, VA-, fjärrvärme eller 

motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillver-

kade av återvunnet avfall får inte användas vid mark- och an-

läggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

32 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

33 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport 

till/från fastigheter belägna inom skyddsområdet. 



 

Övriga upplysningar 

 

Beredskap 

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för 

sanering vid akut föroreningsrisk skall finnas hos Räddnings-

tjänsten. Räddningstjänsten ska även ha uppgifter om kon-

taktpersoner inom kommunen. 

 

Anmälan om olyckshändelse 

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

tenförorening, skall omedelbart anmälas av den som orsakat 

tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall gö-

ras till den kommunala räddningstjänsten tel 112, miljökon-

toret samt vattentäktens huvudman (Gatukontoret, Jokk-

mokks kommun). 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning 

med mera regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare 

och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till er-

sättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att på-

gående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del 

av fastighet. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersätt-

ning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att för-

väntningar om ändring i markens användningssätt inte kan in-

frias på grund av skyddsföreskrift. 

 

Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar 

enligt 29 kap 2 § samt 29 kap 2 a § miljöbalken (1998:808). 

 

Tillsyn 

Den kommunala miljönämnden är tillsynsmyndighet för vat-

tenskyddsområdet, eftersom skyddet i föreliggande fall är 

fastställt av kommunen. 

 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar 

inte från prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstå-

ende föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gällande 

författningar och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som 

fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna 

inom här aktuellt vattenskyddsområde, gäller utöver här med-

delade föreskrifter. 

 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informations-

skyltar finns uppsatta på väl synlig plats vid vägar som leder 

in och igenom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfor-

mas enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårds-

verket m.fl. och som finns i foldern ”Utmärkning av vatten-

skyddsområde”.   



  

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa fö-

reskrifter får annans mark tas i anspråk för detta. Om frivillig 

överenskommelse inte kan träffas kan Länsstyrelsen ålägga 

markägare att upplåta mark för ovan nämnda ändamål. 

 

Information 

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar 

samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om 

här meddelade föreskrifter. 

 

Hantering av avfall 

För hantering av avfall gäller bestämmelser enligt avfallsför-

ordningen SFS 2011:927. Anläggning för återvinning, sorte-

ring, behandling eller mellanlagring av avfall eller farligt av-

fall samt viss uppläggning av massor prövas av länsstyrelsen 

för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och miljö & bygg-

nämnden för anmälningspliktig verksamhet. Gränser för an-

mälningsplikt regleras i miljöprövningsförordningen 

(2013:251). Vid prövningen skall skyddet av vattentäkten 

speciellt beaktas och lokaliseringen inom skyddsområdet får 

endast godkännas om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för 

att säkerställa att inte mark eller grundvatten förorenas. Alter-

nativa lokaliseringar utanför skyddsområdet skall dock alltid 

förordas. 

 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2015:2 finns 

föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur 

föreskrifterna ska tillämpas finns i Havs- och vattenmyndig-

hetens vägledning (2016:7) Tillstånd till användning av be-

kämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Dessa regler 

gäller parallellt med skyddsföreskrifterna.  

  

Vägledningen innehåller en beskrivning av regelverket och 

myndigheternas ansvarsfördelning, råd och rekommendat-

ioner för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan, förslag 

på utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor 

för att begränsa oavsiktlig spridning. 

 

Föreskrifterna har stöd av förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425). 

 

Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier 

Vattentäkter måste skyddas mot vätskor som kan förorena 

dricksvattnet. Brandfarliga vätskor (t ex petroleumprodukter) 

är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det 

räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter 

vatten odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka 

vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. 

Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) 

i mark och grundvatten.  

  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vat-

tenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 



spilloljor (NFS 2017:5) gäller hantering av brandfarliga väts-

kor (flampunkt som inte överstiger 100°C) eller spillolja i ci-

sterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till såd-

ana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna 

för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller 

spillolja.  

  

I föreskrifterna ställs krav på att den som avser att installera 

en anordning som omfattas av föreskrifterna skall informera 

tillsynsmyndigheten om detta. Informationen skall göras fyra 

veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. 

Krav på kontroller finns i föreskrifter om cisterner och rör-

ledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5).  

  

I föreskrifterna anges särskilda krav som gäller inom vatten-

skyddsområden. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd 

i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska 

vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undan-

tag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande led-

ningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är 

under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten 

anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under 

golv, utan ska förläggas väl synlig.  

  

Inom vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skydds-

zon är det förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga 

vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd. Krav som ställs 

på det sekundära skyddet anges i föreskrifterna.  

  

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska 

skylt med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara upp-

satt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. 

Skylten ska även innehålla följande information: Fastighets-

beteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och inne-

håll.  

  

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller 

strängare krav än föreskrifterna gäller de kraven.  

  

För hantering av kemikalier och/eller petroleumprodukter 

skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken 

(1998:808) 14 kap angående kemiska produkter, lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), lagen om åt-

gärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi-

kalieolyckor (2015:236). 

 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar 

för transport av farligt gods i länet. Om transporter av farligt 

gods sker skall det fordon som används uppfylla MSBs krav 

enligt ADR/ADR-S. 

 

Avloppsanläggningar 



En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljö-

farlig verksamhet. Ägaren av en avloppsanläggning är en 

verksamhetsutövare i lagens mening. I miljöbalkens andra 

kapitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksam-

hetsutövare är skyldig att iaktta. Reglerna ställer krav på att 

man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa 

som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de 

skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga 

för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön 

och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.  

  

Naturvårdsverket har arbetat fram allmänna råd om små av-

loppsanordningar för hushållsspillvatten upp till 25 perso-

nekvivalenter (pe), NFS 2006:7, samt en tillhörande handbok 

2008:3. Där framgår vilka krav som bör ställas enligt de all-

männa hänsynsreglerna i kapitel 2 MB vid prövning och till-

syn av enskilda avlopp. Inom vattenskyddsområden gäller en 

s.k. hög skyddsnivå, varför särskilda krav på anläggningen 

kan ställas av tillsynsmyndigheten. 

 

Vattenverksamhet 

Enligt miljöbalken (1998:808) 11 kapitel krävs tillstånd för 

vattenverksamhet, med vissa undantag. Med vattenverksam-

het avses uppförande, ändring, lagning och utrivning av dam-

mar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och 

pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller 

grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt 

andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att för-

ändra vattnets djup eller läge. Markavvattning får inte heller 

utföras utan tillstånd. Tillstånd för markavvattning söks van-

ligen hos länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen prövar 

tillstånd för markavvattning i fall som framgår av 7 kap 19 

eller 20§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Tillstånd till övrig vattenverksamhet söks 

hos mark- och miljödomstolen. För vissa mindre vattenverk-

samheter ersätts kravet på tillstånd med att en anmälan till 

länsstyrelsen ska göras. Verksamheten eller åtgärden får på-

börjas tidigast 8 veckor efter att länsstyrelsen har bedömt att 

anmälan är komplett. Länsstyrelsen kan svara på frågor angå-

ende vilka verksamheter som ska anmälas. 

 

Energianläggningar 

Energianläggningar, t ex i form av värmepumpar är en an-

mälnings-/ eller tillståndspliktig verksamhet. Anmälan/ansö-

kan lämnas till bygg- och miljönämnden. 

 

Skogsbruk 

Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfatt-

ning SKSFS 1993:2 gäller att ägare till skogsmark är skyldig 

att anmäla föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 ha 

till skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor in-

nan. I Skogsvårdslagen anges även vilken omfattning en av-

verkning maximalt får ha för att definieras som röjning/gall-

ring samt vilka övriga bestämmelser som gäller för skogs-

mark.  

  



Vid annan avverkning än röjning och gallring kan bygg- och 

miljönämnden i samband med ett eventuellt tillstånd bl a 

ställa krav på en ”skyddsremsa” som ska lämnas ned mot 

sjöar och vattendrag för att undvika erosion. 

 

________________________________________ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I JOKKMOKKS KOMMUN 

  

 

 

 



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vatten-

skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 

vattentäkten i Kåbdalis 

Beslutade den 24 februari 2020. 

(dnr 2019:692) 

25 FS 2020:7 

A 6 

Utkom från trycket 

den  2020-03-30

Jokkmokks kommun har med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat att fastställa 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Kåbdalis. 

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär - respektive sekundär skyddszon. 

Skyddszonernas gränser har dragits utifrån de hydrogeologiska förhållanden som råder inom 

vattentäktens tillrinningsområde. Skyddsföreskrifterna är en del av arbetet för att förhindra 

att vattnet som når vattentäkten förorenas.   

Skyddszonernas gränser redovisas på bifogad karta/bilaga. Vattentäktszonen består av om-

rådet närmast vattentäkten. Primär skyddszon omfattar det område inom vilket tillrinning till 

vattentäkten understiger 100 dygn. Sekundär skyddszon omfattar resterande delar av vatten-

täktens tillrinningsområde, dvs det område från vilket vatten som rinner av kan rinna till 

brunnen. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 § Allmänt 

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Kåbdalis vattentäkt med tillhö-

rande grundvattenmagasin. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna 

för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar 

och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens förbrukning.  

Kommunens miljönämnd får, om särskilda skäl föreligger, ge dispens från skyddsföreskrif-

terna under förutsättning att verksamheten/åtgärden inte strider mot bestämmelser i miljö-

balken och under förutsättning att detta inte motverkar syftet med vattenskyddet. I samband 

med sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för 

att undvika vattenförorening.  

Tillstånd för verksamheter/åtgärder får endast beviljas om syftet med vattenskyddet inte 

motverkas. Innan dispens eller tillstånd medges skall samråd mellan tillståndsgivande myn-

dighet och vattentäktens huvudman ske, om det inte är uppenbart onödigt.  

Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som markeras på bifogad karta/ bilaga. 

Utöver dessa skyddsföreskrifter gäller övrig lagstiftning. Delar av denna beskrivs i kapitlet 

”Övriga upplysningar”. 



2 § Övergångsregler 

Befintliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt dessa föreskrifter ska senast 2 år efter 

det att skyddsföreskrifterna vunnit laga kraft ha lämnat in ansökan om tillstånd till miljö-

nämnden. Nya tillståndspliktiga verksamheter skall ha erhållit tillstånd innan verksamheten 

påbörjas.  

  

I de fall det krävs fysiska åtgärder på befintliga anläggningar, maskiner eller dylikt inom 

befintlig verksamhet för att uppfylla skyddsföreskrifterna, men inte tillstånd krävs, ska åt-

gärderna ha genomförts senast 2 år efter att skyddsföreskrifterna trätt i kraft. 

 

3 § Definitioner 

Arbetsfordon är fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget 

fordon som är avsedda enbart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller 

färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transportbilar, grävmaskin, vält mm. Även 

arbetsfordon uppställda för reparation ingår.  

  

Arbetsmaskin är alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande 

bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, 

elverk etc. 

 

Med avloppsvatten avses: 1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 2. vatten som an-

vänts som kylning 3. dagvatten, eller 4. vatten som avleds för avvattning av en begravnings-

plats  

  

Begreppet bostadsfastighet inkluderar villatomter samt liknande ytor runt bostadshus på 

jordbruksfastighet.  

  

Dagvatten definieras som vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra hårdgjorda 

ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken.  

  

Deponering är ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.  

  

I föreliggande föreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs 

av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, om-

händertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, omlastning och därmed 

jämförliga förfaranden.  

  

Farligt avfall är det avfall vilket definieras i §4 avfallsförordningen 2001:1063.  

  

Farligt gods är sådant gods som avses i Statens Räddningsverks föreskrifter om transport 

av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) (SRVFS 2006:7). Som farligt gods räknas inte 

gods som är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, under 

förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala 

transportförhållanden.  

  

Med fordon menas en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvud-

sakligen för färd på marken och inte löper på skenor.  

  

Kemikalier definieras som en kemisk förening/ämne eller en blandning av flera kemiska 

föreningar/ämnen. De kan vara fasta, flytande eller i gasform.  

  

Kemiska bekämpningsmedel definieras som en kemisk produkt som är avsedd för att fö-

rebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar 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.  



  

Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga 

om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde 

eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets 

lämplighet för något visst ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i 

samband med avverkning räknas inte som markavvattning.  

  

Med mellanlagring av avfall avses sådan lagring som inte är deponi och som utgör yrkes-

mässig insamling av lagring av avfall på plats där avfallet inte har uppkommit och där av-

fallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas.  

  

Med miljönämnd avses den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn på miljö- 

och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.  

  

Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en 

sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är 

att anse som cykel.  

  

Med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll avses hantering av den mängd 

som motsvaras av enstaka förpackningar av de storlekarna som man som enskild konsument 

kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus 

ingår också i begreppet. 

 

Med permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande avses upplag av dessa pro-

dukter med en varaktighet på längre än 1 år. Kortare upplagstid är således tillfälliga upplag.  

  

Begreppet petroleumprodukt inkluderar petroleumprodukter samt spillolja.  

  

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att vätskan kan uppfångas vid läckage 

från förvaringskärl, fordon etc.  

  

Skyddsdikning är dikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med/efter av-

verkning. Vid skyddsdikning anläggs tillfälliga diken, som inte ska underhållas. Skyddsdik-

ningen sänker inte grundvattennivån under nivån innan avverkningen.  

  

Slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av 

oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, 

och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan även uppstå vid oxidation av metall 

vid smält- och värmningsprocesser. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart 

material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bränslen (ex. kol och koks).  

  

Tillstånd är ett beslut om att hinder inte föreligger mot att bedriva den verksamhet eller 

vidta de åtgärder som avses att göras. Tillståndet kan förenas med villkor. Ansökningshand-

lingar och ytterligare information om att ansöka om tillstånd kan erhållas från tillståndsgi-

vande myndighet. Underlaget för tillståndsprövningen lämnas in av den sökande, varefter 

ett skriftligt tillstånd lämnas alternativt avslås ansökan.  

  

Begreppet växtnäringsämnen omfattar stallgödsel, handelsgödsel, naturgödsel och av-

loppsslam. 

 

 

Vattentäktszon 

 

4 § Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 



Primär skyddszon 

 

5 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 40 liter 

(samtidig hantering) är förbjuden. Förbudet gäller dock inte för transporter av petroleumpro-

dukter och andra brandfarliga vätskor eller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och lik-

nande och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).   

  

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc är förbjudna. 

 

6 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.  

  

Vid hantering, undantaget transport, av större mängder kemikalier än vad som normalt före-

kommer inom ett hushåll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier 

som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läck-

age kan samlas upp.  

 

7 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagringsplatsen ut-

formas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnäringsämnen på 

tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är för-

bjuden.  

  

8 § Skogsbruk och markavvattning 

Annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljönämn-

den. För tillfälliga upplag av bark, ved, timmer eller liknande ska tillstånd sökas hos miljö-

nämnden. Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande får inte förekomma. Icke-

kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstruktion till skydd mot neder-

börd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus är undantagna förbud och till-

ståndsplikt.  

  

Återplantering får inte ske med kemiskt behandlat plantmaterial.  

  

Anläggande av nya diken för ytvatten, täckdiken eller skyddsdiken får inte förekomma utan 

tillstånd från miljönämnden. Övrig markavvattning är förbjuden. Tillstånd krävs för rensning 

av befintliga diken om risk för förorening av mark och vatten föreligger.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

9 § Avledning av avloppsvatten 

Det är förbjudet att etablera infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsan-

läggningar, med undantag för slutna system. För slutna avloppssystem krävs tillstånd från 

miljönämnden.  

  

10 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.  

  

Lagring av avfall från egen verksamhet är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt 

läckage/lakvatten kan samlas upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av den 

fraktion som lagras i dem. För lagring av flytande farligt avfall från egen verksamhet gäller 

dessutom att sekundärt skydd ska finnas.  

  

Hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet. 

 



11 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp. Kemisk halkbekämpning och ke-

misk dammbekämpning på vägar är förbjuden, undantaget väg E45.  

  

12 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt får 

inte förekomma.  

  

13 § Uppställning och skötsel av fordon och maskiner 

För motordrivna arbetsfordon och arbetsmaskiner gäller att tankning eller uppställning med 

varaktighet längre än 8 timmar är förbjuden, om åtgärder inte vidtas för att hindra eventuellt 

läckage av olja eller andra kemikalier att tränga ner i underliggande mark eller vatten. Sådana 

åtgärder är till exempel att placera täta dukar med invallningar under uppställda maskiner.  

  

Tvätt av motordrivna fordon är förbjuden.  

  

14 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg eller 

mark får inte anläggas.  

  

15 § Enskilda grundvattentäkter 

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas.  

  

16 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske 

utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten 

inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre underhålls-/saneringsarbeten 

för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte 

användas vid mark- och anläggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

17 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.  

  

18 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods är förbjuden undantaget transport till/från fastigheter belägna inom 

skyddsområdet eller till fastigheter med tillfartsväg enbart genom skyddszonen. Transport 

av farligt gods får även ske på av länsstyrelsen rekommenderad transportväg för farligt gods. 

Transport av farligt gods på vattendrag är förbjuden. Förbudet gäller både på isfria och isbe-

lagda vattendrag.  

  

19 § Djurhållning 

Verksamhet med djurhållning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

20 § Användning av släckvatten 

Vid brand av bebyggelse och fordon är användning av släckvatten förbjuden om det förelig-

ger risk för förorening av grundvattnet. 

 

 

Sekundär skyddszon 

 

21 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 40 liter 

(samtidig hantering) får inte ske utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte 



för transporter av petroleumprodukter och andrabrandfarliga vätskor eller för drivmedel i 

fordon, arbetsmaskiner och liknande och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).  

  

22 § Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd från miljönämn-

den.  

  

Vid hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett hus-

håll ska tillstånd sökas hos miljönämnden. Förvaring av kemikalier som kan påverka vatten 

negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage kan samlas upp.  

  

23 § Hantering av växtnäringsämnen 

Lagring och spridning av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd från miljö-

nämnden. Trädgårdsskötsel med mängder som normalt förekommer inom ett hushåll får 

dock förekomma. Tillstånd till lagring av växtnäringsämnen får endast ges om lagringsplat-

sen utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av växtnäringsämnen 

på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är 

förbjuden.  

  

24 § Skogsbruk och markavvattning 

Permanenta upplag av bark, ved, timmer eller liknande, skyddsdikning eller annan avverk-

ning än röjning och gallring får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden. Tillstånd 

krävs dock inte för icke-kommersiella upplag, om de ligger under tak eller annan konstrukt-

ion till skydd mot nederbörd eller för vedhantering för uppvärmning av bostadshus.  

  

Maskinell markberedning får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.  

  

25 § Avledning av avloppsvatten 

Infiltrationsanläggningar, markbäddar, slutna tankar för avloppsvatten eller andra avlopps-

anläggningar får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden. Anläggningars funktion ska 

vara acceptabel enligt miljönämndens bedömning. Ändringar i avloppsanläggningars funkt-

ion som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning får 

inte genomföras utan tillstånd från miljönämnden.  

  

26 § Hantering av avfall 

Deponering eller mellanlagring av farligt avfall får inte förekomma. 

 

27 § Väghållning 

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Snö härrörande från 

trafikerade ytor utanför skyddszonen får inte läggas upp.   

  

28 § Täktverksamhet 

Kommersiell sand- och grustäkt, annan kommersiell täktverksamhet eller husbehovstäkt får 

inte förekomma utan tillstånd från länsstyrelsen.  

  

29 § Energianläggningar 

Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark 

eller sjöar och vattendrag får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

30 § Enskilda grundvattentäkter 

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden.  

  

31 § Schaktnings- och markarbeten 

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske 

utan tillstånd av miljönämnden. Tillstånd krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten 



inom den egna bostadsfastigheten, ledningsarbete samt mindre underhålls-/saneringsarbeten 

för väg-, VA-, fjärrvärme eller motsvarande.  

  

Slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall får inte 

användas vid mark- och anläggningsarbeten utan tillstånd från miljönämnden.  

  

32 § Gruvbrytning 

Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma. 

 

Övriga upplysningar 

 

Beredskap 

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut föroreningsrisk 

skall finnas hos Räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska även ha uppgifter om kontaktper-

soner inom kommunen. 

 

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart 

anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras 

till den kommunala räddningstjänsten tel 112, miljökontoret samt vattentäktens huvudman 

(Gatukontoret, Jokkmokks kommun). 

 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 kap 4 § 

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till er-

sättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avse-

värt försvåras inom berörd del av fastighet. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersätt-

ning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens 

användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. 

 

Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift 

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § samt 29 kap 2 

a § miljöbalken (1998:808). 

 

Tillsyn 

Den kommunala miljönämnden är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet, eftersom 

skyddet i föreliggande fall är fastställt av kommunen. 

 

Övrig lagstiftning 

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt annan 

lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gällande för-

fattningar och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna inom här aktuellt vattenskyddsområde, gäller utöver här medde-

lade föreskrifter. 

 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig 

plats vid vägar som leder in och igenom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utformas 

enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i foldern 

”Utmärkning av vattenskyddsområde”.   

  



Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i 

anspråk för detta. Om frivillig överenskommelse inte kan träffas kan Länsstyrelsen ålägga 

markägare att upplåta mark för ovan nämnda ändamål. 

 

Information 

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och bru-

kare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. 

 

Hantering av avfall 

För hantering av avfall gäller bestämmelser enligt avfallsförordningen SFS 2011:927.  

  

Anläggning för återvinning, sortering, behandling eller mellanlagring av avfall eller farligt 

avfall samt viss uppläggning av massor prövas av länsstyrelsen för tillståndspliktig miljöfar-

lig verksamhet och miljö & byggnämnden för anmälningspliktig verksamhet. Gränser för 

anmälningsplikt regleras i miljöprövningsförordningen (2013:251). Vid prövningen skall 

skyddet av vattentäkten speciellt beaktas och lokaliseringen inom skyddsområdet får endast 

godkännas om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att inte mark eller grund-

vatten förorenas. Alternativa lokaliseringar utanför skyddsområdet skall dock alltid förordas. 

 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2015:2 finns föreskrifter om användningen av 

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur före-

skrifterna ska tillämpas finns i Havs- och vattenmyndighetens vägledning (2016:7) Tillstånd 

till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Dessa regler gäller paral-

lellt med skyddsföreskrifterna.  

  

Vägledningen innehåller en beskrivning av regelverket och myndigheternas ansvarsfördel-

ning, råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan, förslag på 

utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig sprid-

ning.  

 

Föreskrifterna har stöd av förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

 

Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier 

Vattentäkter måste skyddas mot vätskor som kan förorena dricksvattnet. Brandfarliga väts-

kor (t ex petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det 

räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför 

dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. 

Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.  

  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) gäller hantering av brandfarliga vätskor 

(flampunkt som inte överstiger 100°C) eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer 

mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cister-

ner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brand-

farliga vätskor eller spillolja.  

  

I föreskrifterna ställs krav på att den som avser att installera en anordning som omfattas av 

föreskrifterna skall informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen skall göras fyra 

veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Krav på kontroller finns i fö-

reskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5).  

  

I föreskrifterna anges särskilda krav som gäller inom vattenskyddsområden. Cisterner ovan 

mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara 

dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för cister-

ner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under 



regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får 

inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.  

  

Inom vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon är det förbjudet att hantera 

mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd. Krav som ställs 

på det sekundära skyddet anges i föreskrifterna.  

  

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTEN-

SKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. 

Skylten ska även innehålla följande information: Fastighetsbeteckning, adress, volym, 

högsta fyllningsflöde och innehåll.  

  

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än föreskrifterna gäl-

ler de kraven.  

  

För hantering av kemikalier och/eller petroleumprodukter skall i övrigt iakttagas vad som 

gäller enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap angående kemiska produkter, lagen om brand-

farliga och explosiva varor (2010:1011), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (2015:236). 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i 

länet. Om transporter av farligt gods sker skall det fordon som används uppfylla MSBs krav 

enligt ADR/ADR-S. 

 

Avloppsanläggningar 

En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Ägaren av en 

avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i lagens mening. I miljöbalkens andra kapitel 

finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Reg-

lerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som 

verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått 

som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man 

väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.  

  

Naturvårdsverket har arbetat fram allmänna råd om små avloppsanordningar för hushålls-

spillvatten upp till 25 personekvivalenter (pe), NFS 2006:7, samt en tillhörande handbok 

2008:3. Där framgår vilka krav som bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 

2 MB vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Inom vattenskyddsområden gäller en s.k. 

hög skyddsnivå, varför särskilda krav på anläggningen kan ställas av tillsynsmyndigheten. 

 

Vattenverksamhet 

Enligt miljöbalken (1998:808) 11 kapitel krävs tillstånd för vattenverksamhet, med vissa 

undantag. Med vattenverksamhet avses uppförande, ändring, lagning och utrivning av dam-

mar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortle-

dande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra 

åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Mar-

kavvattning får inte heller utföras utan tillstånd. Tillstånd för markavvattning söks vanligen 

hos länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd för markavvattning i fall som 

framgår av 7 kap 19 eller 20§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet. Tillstånd till övrig vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen. För vissa 

mindre vattenverksamheter ersätts kravet på tillstånd med att en anmälan till länsstyrelsen 

ska göras. Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast 8 veckor efter att länsstyrelsen 

har bedömt att anmälan är komplett. Länsstyrelsen kan svara på frågor angående vilka verk-

samheter som ska anmälas. 

 

Energianläggningar 



Energianläggningar, t ex i form av värmepumpar är en anmälnings-/ eller tillståndspliktig 

verksamhet. Anmälan/ansökan lämnas till bygg- och miljönämnden. 

 

Skogsbruk 

Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfattning SKSFS 1993:2 gäller att 

ägare till skogsmark är skyldig att anmäla föryngringsavverkning som omfattar minst 0,5 ha 

till skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan. I Skogsvårdslagen anges 

även vilken omfattning en avverkning maximalt får ha för att definieras som röjning/gallring 

samt vilka övriga bestämmelser som gäller för skogsmark.  

  

Vid annan avverkning än röjning och gallring kan bygg- och miljönämnden i samband med 

ett eventuellt tillstånd bl a ställa krav på en ”skyddsremsa” som ska lämnas ned mot sjöar 

och vattendrag för att undvika erosion. 

 

_______________________________________ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I JOKKMOKKS KOMMUN 



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:8 

 A 7 

 Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Persöns 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1727-2020) 

 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Persöns grundvattentäkt  

(beslutat 1973-03-12, dnr 11.184-5202-72, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 34-

1973). 

 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

 25 FS 2020:9 

 A 8 

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 

 

Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Antnäs 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1726-2020) 

 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Antnäs grundvattentäkt  

(beslutat 1973-02-02, dnr 11.184-5199-72, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 17-

1973). 

 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:10 

 A 9 

 Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rutviks 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1728-2020) 

 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rutviks grundvattentäkt  

(beslutat 1973-03-12, dnr 11.184-6187-72, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 35-

1973). 

 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:11 

 A 10 

 Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ale 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1729-2020) 

 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ale grundvattentäkt  

(beslutat 1973-05-02, dnr 11.184-820-73, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 57-

1973). 

 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:12 

 A 11 

 Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Alviks 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1730-2020) 

 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Alviks grundvattentäkt  

(beslutat 1973-05-02, dnr 11.184-856-73, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 58-

1973). 

 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:13 

 A 12 

 Utkom från trycket 

Den 2020-04-28  

 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för  

Björsbyns grundvattentäkt, Luleå kommun 

 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1731-2020) 

 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björsbyns grundvattentäkt  

(beslutat 1973-0502, dnr 11.184-858-73, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 59-

1973). 

 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:14 

A 13 

Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Bälinge 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1732-2020)

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Bälinge grundvattentäkt  

(beslutat 1973-05-02, dnr 11.184-857-73, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 60-

1973). 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:15 

A 14 

Utkom från trycket 

den 2020-04-28 

Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ersnäs 

grundvattentäkt, Luleå kommun 

Beslutat den 24 april 2020. 

(dnr 513-1733-2020) 

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva     

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ersnäs grundvattentäkt  

(beslutat 1973-05-02, dnr 11.184-859-73, Norrbottens läns allmänna kungörelser nr 61-

1973). 

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av att vattentäkten inte längre är i bruk. 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:16 

 A 15 

 

Upphävande av förordnande till skydd för landskapsbil-

den inom del av detaljplan för etapp 3, koppling Gamla 

Lulevägen - verksamhetsområdet Svartbyn, Bodens kom-

mun 

(Diarienummer 521-16396-19) 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 9§ lagen om införande av 

miljöbalken och 7 kap 7§ miljöbalken, att upphäva förord-

nandet till skydd för landskapsbilden (Svartbyn, Lövrön-

ningen) inom del av detaljplan för etapp 3, koppling Gamla 

Lulevägen - verksamhetsområdet Svartbyn. Upphävandet 

gäller endast under förutsättning att detaljplanen vinner laga 

kraft. 

 

De som medverkat i beslutet  

Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med hand-

läggare Marja Suikki som föredragande.  

  

 

Utkom från trycket 

den  

 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:17 

 A 16 

 

 

Interimistiskt förbud mot åtgärder inom ett område som 

är under utredning för naturreservatsbildning, Degerber-

get, Piteå kommun 

 

 

Beslut den 3 juni 2020 

(dnr 511-7150-20) 

 

Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap 24 § miljöbalken 

(1998:808) om interimistiskt förbud på del av fastigheterna 

Pitholm 4:14, 4:19, 14:5 samt 69:1 i Piteå kommun. Förbu-

den omfattar delar av Degerberget samt Hötjärnshällan.  

 

Inom området gäller till och med 1 juni 2023 förbud mot att 

utan Länsstyrelsens tillstånd: 

 

1. Bedriva skogsbruk, fälla eller på annat sätt skada levande 

eller döda träd och buskar 

eller tillvarata vindfällen. 

2. På annat sätt än vad som anges under punkterna 1 och 2 

skada eller förändra mark 

eller vegetation t.ex. genom att borra, spränga, anordna upp-

lag, gräva, schakta, dika eller dumpa. 

3. Uppföra byggnad eller annan fast anläggning 

4. Anlägga väg eller led. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsens 

Naturskyddsenhet 

 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

 

Utkom från trycket 

den 2020-06-04 

 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:18 

A 17 

Utkom från trycket 

den 2020-06-05 

Om bildande av naturreservatet Ainavarto i Gällivare kommun

Beslut den 4 juni 2020 

(dnr 511-9991-18) 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Ainavarto. Reservatet ligger cirka 40 km SÖ om centrala Gällivare. 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.

5. Samla in ryggradslösa djur.

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra,

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.

7. Skräpa ner.

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Vid eldning får endast löst liggande kvistar

och grenar eller egen medhavd ved användas.

9. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av

Bilaga 1.

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut.

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska

samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd.

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i

första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå.



4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 
Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare anna 

Jonsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläg-

gare Frédéric Forsmark, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt länsas-

sessor Viktor Bengtsson medverkat. 

 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:19 

 A 18 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-05 

 

Om utvidgning av naturreservatet Rissavaara i Pajala kommun 

-Samt upphävande av tidigare beslut 
 

Beslut den 4 juni 2020 

(dnr 511-9006-11) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om utvidgning av naturreserva-

tet Rissavaara samt upphävande av tidigare beslut. Reservatet ligger cirka 25 km väster om 

Tärendö. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg. Vägens sträckning framgår av Bi-

laga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  



5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. Samtidigt upphör ordningsföreskrifterna 25 FS 2009:163 A 80 att 

gälla.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Anna 

Jonsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläg-

gare Robert Sandberg, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt länsasses-

sor Viktor Bengtsson medverkat. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:20 

 A19 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-05 

 

Om utvidgning av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun 

-Samt upphävande av tidigare beslut 
 

 

Beslut den 4 juni 2020 

(dnr 511-6740-2019) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om utvidgning av naturreserva-

tet Visttjärnliden samt upphävande av tidigare beslut. Reservatet ligger cirka 12 km nord-

väst om Koler. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 



3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första 

hand befintliga leder användas och särskild försiktighet ska iakttas för att undvika ska-

dor på mark och vegetation. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gällande 

lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. Samtidigt upphör ordningsföreskrifterna 25 FS 2010:918 A 19 att 

gälla.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson efter föredragning av naturskydds-

handläggare Adam Helleberg. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även natur-

skyddshandläggare Robert Sandberg, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson 

samt länsassessor Viktor Bengtsson.  

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:21 

 A20 

 Utkom från trycket 

den  

 

Om bildande av naturreservatet Illok i Jokkmokks kommun 

 

 

Beslut den 4 juni 2020 

(dnr 511-4173-2016) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Illok. Reservatet ligger cirka 3 km öster om Kåbdalis. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. 

9. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg. Vägens sträckning framgår av Bi-

laga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första 

hand befintliga leder användas och särskild försiktighet ska iakttas för att undvika ska-

dor på mark och vegetation. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 



4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gällande 

lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Adam 

Helleberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläg-

gare Frédéric Forsmark, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt länsas-

sessor Viktor Bengtsson medverkat. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:22 

 A 21 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-05 

 

Om bildande av naturreservatet Päävaara i Pajala kommun. 

 

Beslut den 4 juni 2020 

(dnr 511-14010-17) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Päävaara. Reservatet ligger cirka 22 km SSO om centrala Pajala. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Vid eldning får endast löst liggande kvistar 

och grenar eller egen medhavd ved användas.  

9. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg. Vägens sträckning framgår av Bi-

laga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första 

hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 



4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gällande 

lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Alex-

andra Lindmark som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskydds-

handläggare Camilla Carlsson, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt 

länsassessor Viktor Bengtsson medverkat. 

           

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:23 

 A 22 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-08 

 

 

Om bildande av naturreservatet Storsanden i Luleå kommun 

 

 

Beslut den 4 juni 2020 

(dnr 511-9856-2018) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Storsanden. Reservatet ligger cirka 10 km från fastland i Luleås ytterskärgård. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner.  

8. Vid eldning får endast löst liggande kvistar och grenar eller egen medhavd ved använ-

das.  

9. Framföra motordrivna fordon inom reservatets landområden.  

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning på väl snötäckt mark är tillåtet för: 

a) Statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende 



b) Körning längs skoterled som markerats enligt svensk standard. 

c) Körning till fritids- eller permanenta bostäder. Närmaste väg mellan strand och 

stugplats ska användas. 

d) Körning till strandområde i samband med rastning. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare 

Rasmus Häggqvist som föredragande. I den slutliga handläggningen har också natur-

skyddshandläggare Camilla Carlsson, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson 

samt jurist Viktor Bengtsson medverkat. 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:24 

 A23 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-25 

 

Om bildande av naturreservatet Vathaanvaara i Kiruna kommun 

 

 

Beslut den 24 juni 2020 

(dnr 511-266-2014) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Vathaanvaara. Reservatet ligger cirka 19 km nordväst om Vittangi. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring.  

9. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första 

hand befintliga leder användas och särskild försiktighet ska iakttas för att undvika ska-

dor på mark och vegetation. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 



4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gällande 

lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson efter föredragning av naturskydds-

handläggare Adam Helleberg. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även natur-

skyddshandläggare Frédéric Forsmark, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson 

samt chefsjurist Karin Hansson. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:25 

 A24 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-25 

 

Om bildande av naturreservatet Långberget i Bodens kommun 

 

Beslut den 24 juni 2020 

(dnr 511-1654-2020) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Långberget. Reservatet ligger cirka 7 km sydväst om centrala Boden. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon.  

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 



 
Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Anna 

Jonsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläg-

gare Frédéric Forsmark, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Si-

mon Bergdahl medverkat. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:26 

 A25 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-25 

 

Om bildande av naturreservatet Matala Kuusivaara i Kiruna kommun 

 

 

Beslut den 24 juni 2020 

(dnr 511-2182-2016) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Matala Kuusivaara. Reservatet ligger cirka 18 km söder om Vittangi. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i 

första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  



5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Åsa 

Hedlund som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefen för natur-

skyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Simon Bergdahl medverkat. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:27 

 A26 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-25 

 

Om bildande av naturreservatet Kuusivaara-Penikkajärvi i  

Kiruna kommun 

 

Beslut den 24 juni 2020 

(dnr 511-7564-2018) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Kuusivaara-Penikkajärvi. Reservatet ligger cirka 18 km söder om Vittangi. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Vid eldning får endast löst liggande kvistar och grenar eller egen medhavd ved använ-

das.  

9. Framföra motordrivna fordon.  

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i 

första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 



4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Åsa 

Hedlund som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefen för natur-

skyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Simon Bergdahl medverkat. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:28 

 A27 

 Utkom från trycket 

den 2020-06-25 

 

Om bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kommun 

 

 

Beslut den 24 juni 2020 

(dnr 511-2181-2016) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Laurivaara. Reservatet ligger cirka 22 km söder om Vittangi. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i 

första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  



5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Åsa 

Hedlund som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefen för natur-

skyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Simon Bergdahl medverkat. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



Norrbottens läns författningssamling

________________________________________________________________________

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:29
A 28
Utkom från trycket 
den 2020-07-07

Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish Space Corporation Esrange 

beslutade den 6 juli 2020 (dnr. 213-4743-2020).

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) och Kungl. 
Maj:ts bemyndigande den 30 juni 1972 förbud för envar, att under tid då nedan angivna 
varningssystem är i funktion, beträda den s.k. Zon A samt Zon A1 inom Esranges raketfält 
i Kiruna kommun. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskriften döms 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § ordningslagen (1993:1617).

För personer som oundgängligen behövs för anläggningens drift, försöksverksamheten 
eller övriga trängande fall äger Range Safety Officer vid Esrange eller dennes 
ställföreträdare rätt att göra undantag från förbudet.

ZONER MED TILLTRÄDESFÖRBUD

Beträdande av dessa zoner under tid då tillträdesförbud råder kan vara förenat med 
livsfara. Så snart visuella och akustiska varningssystem är i verksamhet, skall alla personer 
omedelbart lämna densamma. 

Säkerhetsföreskrifter med karta ska finnas vid de varningstavlor som är uppsatta på ett 
inbördes avstånd av cirka 100 meter i den 4 meter breda rågång (där sikten är skymd) som 
utmärker zonen i terrängen. 

Zon A

Denna zon omfattar ett kvadratiskt område med ca. 5 kilometers sidor och med sydöstra 
hörnet vid sjön Rautasjärvis nordspets cirka 18 km öster Jukkasjärvi inom Kiruna 
kommun. Se zonens gräns på bifogad karta.

Följande varningssystem kommer att användas:

l) Visuellt varningssystem
a) Före uppskjutning av raket till dess skjutningen avslutats finns två varningsljus tända,
ett på vindtornet inom skjutfältets basområde och ett cirka l0 meter över markytan på
toppen av Skaitevaara, beläget 3,8 kilometer nordost om basens huvudbyggnad.
b) Sedan skjutning avslutats eller avlysts, släcks varningsljusen.

2) Akustiskt varningssystem
a) 60 minuter före uppskjutning av raket sänds från skjutfältets basområde och toppen av
Skaitevaara, signalen ”fara” med ett pulserande varningsljud. Signaleringen ska upprepas



45, 30 och 15 minuter innan uppskjutning. Vid försening återupprepas signaleringen. 
b) När skjutningen avslutats eller avlysts sändes signalen ”faran över” med ett ihållande
signalljud.

3) Radiovarning
Innan raketuppskjutning ska varningsinformation ges av Sveriges Radio över FM radio-
sändaren i Kiruna. Sådan varning sker över P4 102,7 MHz vid tider som är beskrivna i den
information som är utskickad och finns tillgänglig enligt punkt 4.
Om endast zon A berörs behöver inte radiovarning sändas.

4) Övriga varningsåtgärder
Meddelande om förestående uppskjutning lämnas även till lokala myndigheter,
tidningar, polisstationer, postombud, Kiruna flygplats, turistbyråer och representanter
för de renskötande samerna. Information kan också lämnas av SSC Esrange via telefon,
0980 - 72 000 samt på hemsidan www.sscspace.com/safety.

Utvidgad zon A 

Denna zon sträcker sig cirka 10 km norr om Esrange bas och innefattar även hela den ovan 
beskrivna Zon A. Vid behov meddelas genom särskilt beslut, förbud att under begränsad 
tid beträda den Utvidgade zon A. Förbudet kungörs i Norrbottens läns författningssamling 
och länstidningar. Därutöver används varningssystemen enligt punkterna 1 - 4 ovan.

Zon A1 

Denna zon är en del av Zon A och sträcker sig norr om Esrange instängslade basområde 
med västlig gräns längs befintlig Zon A upp till Vittangiälvens södra strand. Norra gränsen 
är Vittangiälvens södra strand. Östlig gräns är längs skogsväg mellan stängsel och till 
Vittangiälvens södra strand vid inloppet från Sekujoki. Se zonens gränser på bifogad karta. 

För Zon A1 kommer följande varningssystem att användas vid testgenomförande:

1) Visuellt varningssystem
a) Före testgenomförande tänds varningsljus vid aktuell anläggning.
b) När testet är avslutat släcks varningsljuset.

2) Akustiskt varningssystem
a) Vid 30, 15 och 2 minuter före testgenomförandet sänds ”fara” med pulserande
varningsljud vid aktuell anläggning.
b) När testet är avslutat sänds ”faran över” med ett ihållande ljud.

3) Övriga varningsåtgärder
Meddelande om förestående testperiod lämnas även till lokala myndigheter och
representant för berörda renskötande samer. Information kan också lämnas av SSC
Esrange via telefon, 0980 - 72 000 samt på hemsidan www.sscspace.com/safety.

ÖVRIGA ZONER

För zonerna B och C gäller inte tillträdesförbud.

Zon B 

http://www.sscspace.com/safety
http://www.sscspace.com/safety


Denna zon tjänar under hela året ständigt som nedslagsområde för raketer, avskjutna från 
Esranges skjutplats i basområdet. Inom denna zon finns ett antal skyddsvärn, som kan 
användas då skjutning pågår. Varje skyddsvärn är utrustad med radiomottagare över vilken 
varningsmeddelanden sänds i samband med uppskjutning av raketer.

Zon C 

Denna zon kommer att användas endast under tiden från och med den l oktober till och 
med den 30 april. Inom zonen finns ett skyddsvärn.

För zonerna B och C lämnas meddelanden om förestående uppskjutning på sätt som ovan 
under Zon A punkterna 3 - 4 angivits.

RAKETSKJUTFÄLTET

Raketskjutfältet omfattar zonerna A, B och C, vilka utgörs av vidsträckta områden norr, 
nordväst och nordost om Zon A. Zonerna bildar tillsammans ett säkerhetsområde.

Längs säkerhetsområdets gränser och längs gränserna mellan zonerna finns varningstavlor 
vid alla vägar, stigar, stråk och andra naturliga passager till området. Boxar eller anslag på 
tavlorna innehåller uppgifter om bland annat zonernas gränser och säkerhetsföreskrifter.

Bilaga 1, 2 och 3
Kartor över Esrange raketskjutfältsområde och zoner

_________________________________________ 
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

Dessa föreskrifter träder ikraft den 10 juli 2020, samtidigt upphör länsstyrelsens beslut om 
föreskrift från den 5 december 2017, dnr. 213-15629-2017 (25 FS 2017:12 A11), att gälla.

Eva Sundin

Fanny Vesterlund



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020: 

 30 A 29 

Länsstyrelsen Norrbottens läns föreskrifter om förbud 

mot vissa allmänna sammankomster och offentliga till-

ställningar för att motverka smittspridningen av covid-19; 

 

Utkom från trycket 

den 10 november 2020 

Beslutade den 10 november 2020. 

 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med be-

myndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter en-

ligt ordningslagen (1993:1617) samt 2 § förordningen (2020:114) om förbud 

mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar följande. 

 

1 § Sådan sammankomst eller tillställning som utgör allmän sammankomst el-

ler offentlig tillställning enligt 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) får inte 

hållas inom Norrbottens län om den samlar fler än 50 deltagare. 

Vad som sägs i första stycket gäller även sådana sammankomster och till-

ställningar som avses i 1 § andra och tredje styckena förordningen (2020:114) 

om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

 

Föreskriften träder i kraft den 11 november 2020.  

 

Föreskriften upphör att gälla den 9 december 2020. 
 

 

 

Björn O. Nilsson 

     Linda Kero 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:31 

 A 30 

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter om förbud 

mot vissa allmänna sammankomster och offentliga till-

ställningar för att motverka spridningen av det virus som 

orsakar covid-19; 

Utkom från trycket 

den 23 november 2020 

  

Beslutade den 23 november 2020. 

(213-15544-2020) 

 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 

(1993:1617) följande.  

 

1 §  I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och of-

fentliga tillställningar, finns bestämmelser om att allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än visst i förordningen angivet antal deltagare, tills vidare inte får 

hållas inom Sverige. 

Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana inom 

Norrbottens län.  

. 

2 §  Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 1 § 3 

stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och of-

fentliga tillställningar får tills vidare inte hållas med fler än åtta deltagare inom Norrbottens 

län. 

 

3 §  Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i dessa föreskrifter 

finns i 2 kap. 29 § ordningslagen (1993:1617).. 

_________________________________________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 november 2020. Genom föreskrifterna upphävs 

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter (25 FS 2020:30 A 29) om förbud mot vissa 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av 

sjukdomen covid-19. 

 

 

LÄNSSTYRELSEN 

 

Björn O. Nilsson 

     

Linda Kero 

 



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:32 

 A31 

 Utkom från trycket 

den 26 november 2020 

 

 

Om bildande av naturreservatet Jarrebäcken i Jokkmokks kommun 

 

Beslut den 25 november 2020 

(dnr 511-4174-2016) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Jarrebäcken. Reservatet ligger cirka 45 km väster om Jokkmokk. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis 

klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. 

9. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reserva-

tets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i 

föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-

slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska 

samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förord-

ningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med 

gällande lagstiftning.  



5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Adam 

Helleberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläg-

gare Frédéric Forsmark, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist 

Viktor Bengtsson medverkat. 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:33 

 A32 

 Utkom från trycket 

den 26 november 2020 

 

Om bildande av naturreservatet Mossabäcken i Luleå kommun. 

Beslut den 25 november 2020 

(dnr 511-9713-18) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Mossabäcken. Reservatet ligger cirka 12 km nordväst om Råneå tätort. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exem-

pelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller 

gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon. 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reser-

vatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som 

anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennä-

ringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel 

enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anlägg-

ningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som 

framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i 

första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå. 



4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet 

med gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 
Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

I detta ärende har beslut tagits av landshövding Björn O. Nilsson efter föredragning av na-

turskyddshandläggare Anna Jonsson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även 

chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Viktor Bengtsson. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:34 

 A 33 

 Utkom från trycket 

den 26 november 2020 

 

Om bildande av naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i Övertorneå 

kommun. 

 

Beslut den 25 november 2020 

(dnr 511-5219-2020) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Ylinen Honkanenvaara. Reservatet ligger cirka 15 km VSV om centrala Övertorneå. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exem-

pelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller 

gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur.  

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. 

9. Framföra motordrivna fordon utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning fram-

går av Bilaga 1.  

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reser-

vatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som 

anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennä-

ringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel 



enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anlägg-

ningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som 

framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet 

med gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Nils 

Bodin som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläggare 

Adam Helleberg, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt länsassessor 

Linda Kero medverkat. 

           

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:35 

 A 34 

 Utkom från trycket 

den 26 november 2020 

 

Om bildande av naturreservatet Norra Jukkasvaara i Pajala kommun. 

 

 

Beslut den 25 november 2020 

(dnr 511-12110-2018) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Norra Jukkasvaara. Reservatet ligger cirka 11 km NV om Tärendö. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exem-

pelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller 

gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg. Vägens sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reser-

vatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som 

anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennä-

ringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel 



enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anlägg-

ningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som 

framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gäl-

lande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 
 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Nils 

Bodin som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläggare 

Anna Jonsson, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt länsassessor Linda 

Kero medverkat. 

           

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:36 

 A 35 

Permanenta sjötrafikföreskrifter om 

ankringsförbud i området Bergnäset – 

Centrala Luleå 
 

Beslutade den 14 december 2020 

(258-15025-2020) 

 

Beslut 

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskriver med stöd av 2 kap 

2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande: 

 

Permanenta sjötrafikföreskrifter om utökat ankringsförbud 

införs i området Bergnäset – Centrala Luleå.  

 

Särskilda föreskrifter angående utmärkning av fartbegräns-

ning 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 2 kap 6 § tredje stycket 

sjötrafikförordningen, att Luleå kommun ska ombesörja ut-

märkning och underhåll av sjömärkena om sjökabel samt 

ankringsförbud. Ankringsförbudet ska utmärkas med sjöväg-

märken och dessa ska följa Transportstyrelsens föreskrift 

TSFS 2019:12.  

 

Ikraftträdande 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2021 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med 

handläggare Lisa Johansson som föredragande. 

 

Bilagor 

Karta 

 

Utkom från trycket 

den 14 december 2020 

 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:37 

 A 36 

 Utkom från trycket 

den 18 december 2020 

 

 

Om bildande av naturreservatet Didnok i Jokkmokks kommun. 

 

Beslut den 18 december 2020 

(dnr 511-2676-2020) 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Didnok. Reservatet ligger cirka 35 kilometer söder om Jokkmokk. 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exem-

pelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller 

gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Vid eldning får endast löst liggande kvis-

tar och grenar eller egen medhavd ved användas.  

9. Framföra motordrivna fordon. 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reser-

vatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som 

anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennä-

rings-lagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av 



renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av 

fasta anläggningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt 

vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet 

med gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

De som deltagit i länsstyrelsens beslut 

I detta ärende har beslut tagits av landshövding Björn O. Nilsson. Föredragande var natur-

vårdshandläggare Åsa Hedlund. I den slutliga handläggningen deltog även naturvårds-

handläggare Frédéric Forsmark, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt 

jurist Simon Bergdahl. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:38 

 A 37 

 Utkom från trycket 

den 18 december 2020 

 

Om bildande av naturreservatet Sileäkielinen i Gällivare kommun. 

 

 

Beslut den 18 december 2020 

(dnr 511-7993-2020) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Sileäkielinen. Reservatet ligger cirka 15 km söder om Gällivare. 

 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.  

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter. 

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exem-

pelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller 

gryt.  

5. Samla in ryggradslösa djur. 

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, 

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.  

7. Skräpa ner. 

8. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg. Vägens sträckning framgår av 

Bilaga 1. 

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reser-

vatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som 

anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut. 

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennä-

ringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel 



enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anlägg-

ningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som 

framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gäl-

lande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling. 

 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Nils 

Bodin som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläggare 

Adam Helleberg, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt länsassessor 

Linda Kero medverkat. 

           

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



Norrbottens läns 

författningssamling 

 _______________________________________________________________________  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:39 

A 38 

Utkom från trycket 

den 21 december 2020 

Om bildande av naturreservatet Parravirreheden i Jokkmokks 

kommun. 

Beslut den 18 december 2020 

(dnr 511-2425-2020) 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 

Didnok. Reservatet ligger cirka 35 kilometer söder om Jokkmokk. 

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter: 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:

1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.

3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.

4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exem-

pelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller

gryt.

5. Samla in ryggradslösa djur.

6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra,

hacka, spränga, rista, gräva eller måla.

7. Skräpa ner.

8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Vid eldning får endast löst liggande kvis-

tar och grenar eller egen medhavd ved användas.

9. Framföra motordrivna fordon.

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 

1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reser-

vatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som

anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut.

2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennä-

rings-lagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av



renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av 

fasta anläggningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt 

vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och 

vegetation får ej uppstå. 

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet 

med gällande lagstiftning.  

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

6. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet 

med gällande lagstiftning.  

7. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i lä-

nets författningssamling.  

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

De som deltagit i länsstyrelsens beslut 

I detta ärende har beslut tagits av landshövding Björn O. Nilsson. Föredragande var natur-

vårdshandläggare Åsa Hedlund. I den slutliga handläggningen deltog även naturvårds-

handläggare Frédéric Forsmark 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 

  

  
 _______________________________________________________________________  

  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2020:40 

 A 39 

 Utkom från trycket 

den 21 december 2020 

 

 

om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 § miljöbalken 

för Parakka grundvattentäkt i Kiruna kommun  

 

Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11123-2017) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken om vattenskyddsom-

råde och skyddsföreskrifter för Parakka grundvattentäkt i Kiruna kommun. Områdets av-

gränsning framgår av beslutskartan. 

 

Skyddsföreskrifter  

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad 

karta (bilaga 1). Vattenskyddsområdet är indelat i följande zoner: vattentäktszon, primär 

skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

Definitioner  

I dessa föreskrifter avses med:  

 

Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, t.ex. trakto-

rer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskiner, vältar m.m. Även arbetsfordon upp-

ställda för reparation inkluderas. Som arbetsfordon betraktas inte lätt lastbil (totalvikt av 

högst 3,5 ton), trädgårdsmaskin för hushållsbruk eller fordon avsedda enbart för personbe-

fordran och försedda med nio eller färre sittplatser (t.ex. fyrhjuling, snöskoter, moped, mo-

torcykel och husbil).  

 

Arbetsmaskin: Alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle el-

ler oljor och har en sammanlagd tankvolym om 60 liter eller mer. Arbetsmaskiner kan vara 

stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m.  

 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som inneha-

varen gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.  

 

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning 

eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats. 

 

Deponi: Plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras längre 

tid än ett år.  

 

Djurenhet: Definieras enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en 

djurenhet aves t.ex. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller tio får eller get-

ter, sex månader eller äldre.  



 

Fordon: Varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. För-

orenade massor: Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sediment, 

vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  

 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behand-

ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konver-

tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

 

Husbehovstäkt: Sådant uttag som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna 

behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som er-

sättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.  

 

Hushållspillvatten: Bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten.  

 

Infiltrationsanläggning: Anläggning där avloppsvatten avleds till markvattenmagasin. Ex-

empel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn.  

 

Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller mot-

verka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som 

används i huvudsak för att skydda växter samt växtproduktion inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsbruk. Även träskyddsmedel inkluderas. 

 

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

 

Miljöfarlig verksamhet: Med miljöfarlig verksamhet aves sådan verksamhet som avses i 9 

kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  

 

Saneringsutrustning: Sorbenter (t.ex. absorberande duk eller granulat) för att samla upp 

och begränsa spill av främst petroleumprodukter.  

 

Sekundärt skydd: Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl vilken 

rymmer hela kärlets volym, b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl och 

rymmer minst 50 procent av den totala lagringsvolymen, dock minst den största cisternens 

volym, c) dubbelmantlade rörledningar, d) uppsamlingstråg eller annan anordning som sä-

kerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller 

vid spill, eller e) invallad yta eller yta med uppsamling som säkerställer att vätska och 

andra medier kan uppfångas från ett läckande uppställt fordon. Det sekundära skyddet ut-

görs av ett tätt material som är beständigt oavsett ämne. 

 

Växtnäringsämnen: Naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 

höja växtproduktionen.  

 

Yrkesmässig hantering: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objek-

tivt fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara 

uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock 

inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdrag-

ningen mot hobbyverksamhet. 

 

1 § Vattentäktszon  

 

I vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Vatten-

täktszonen ska vara utformad så att obehöriga inte har tillträde. 

 

 



2 § Primär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller behållare med petrole-

umprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med utrustning 

som innefattar sekundärt skydd eller på annan plats som är utrustad med sekundärt skydd.  

 

Uppställning längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt gods 

eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad med 

sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 1 500 li-

ter är förbjuden. Lagring för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter 

är undantagen från förbudet men kräver tillstånd från den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. Lagring av mellan 80 och 1 500 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd 

än 80 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon samt för ge-

nomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller likande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för 

genomgående transport samt, när det gäller normalt hushållsbruk, för transport utomhus 

och hantering inomhus.  

 

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

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämn-

den för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Djurhållning av en djurenhet eller fler kräver, till den del djurhållning inte omfattas av till-

ståndsplikt enligt författning eller annan föreskrift, tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Hållande av ren i arbetshage eller inom stängsel är undantagen från till-

ståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

c) Avloppsanläggningar  

 

Etablering av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjuden. Utsläpp av annat 

avloppsvatten är förbjudet.  

 

 

 

 



d) Upplag och deponi  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av ytvatten och 

grundvatten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag och mellanlagring av 

trädgårdsavfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall 

från enskilt hushåll eller likande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbju-

det.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan tät täckning är förbjudet.  

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

All körning på barmark i terräng med motordrivet fordon som inte omfattas av förbud en-

ligt terrängkörningslagen (1975:131) eller i förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av 

lagen, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten 

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

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

den. Maskinella schaktnings- eller grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, 

spontning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. Sådana arbeten får utföras utan föregående tillstånd vid behov av akuta åtgärder 

för att säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning. Sådana arbeten ska dock 

snarast möjligt anmälas till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

är förbjuden. Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord är förbjuden. Undantag 

från förbudet gäller för ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.  

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 

miljöbalken eller förordningen som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som 

innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  

 

 



i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Undantag från tillståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för nor-

malt hushållsbruk. 

 

3 § Sekundär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller annan behållare med 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med ut-

rustning som innefattar sekundärt skydd eller på plats som är utrustad med sekundärt 

skydd. 

 

Uppställning under längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt 

gods eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad 

med sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 250 li-

ter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillstånds-

plikten gäller för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter, för drivme-

del samt för genomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor.  

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för genomgående transport samt, när 

det gäller normalt hushållsbruk, transport utomhus och hantering inomhus.  

 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver till-

stånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

c) Avloppsanläggning  

 

Etablering av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten och utsläpp av annat avlopps-

vatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

 



c) Upplag och deponier  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av yt- eller grundvat-

ten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag eller mellanlagring av trädgårds-

avfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall från enskilt 

hushåll eller liknande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområde är förbjudet.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Återfyllnad med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbju-

den. Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, 

spontning och andra liknande arbeten kräver anmälan till den kommunala nämnden för 

miljöfrågor. Sådana arbeten får utföras utan föregående anmälan vid behov av akuta åtgär-

der för att säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning eller om det behövs till 

följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar trafiksäkerheten eller framkom-

ligheten på väg 864. Sådana arbeten ska dock snarast möjligt anmälas till den kommunala 

nämnden för miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den 

allmänna vattenförsörjningen. 

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt 

 

 Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

eller förordning som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor.  

 

 

 



i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter, än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk. 

 

4 § Allmänna bestämmelser  

 

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

diga för vattenverksamhetens bedrivande.  

 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 

ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) el-

ler förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.  

 

Skyltning  

 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfö-

ras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i fol-

dern ”Utmärkning av vattenskyddsområde”.  

 

Övergångsbestämmelser  

 

Befintlig verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av för-

bud enligt dessa föreskrifter får utan hinder bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen 

två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av 

förbud inte bedrivas. För befintlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig en-

ligt dessa föreskrifter ska ansökan om tillstånd eller anmälan inlämnas senast på dagen två 

år efter ikraftträdande. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 

  



 

Norrbottens läns 

författningssamling 
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 Utkom från trycket 

den 21 december 2020 

 

om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 § miljöbalken 

för Suijavaara grundvattentäkt i Kiruna kommun  

 

Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11122-2017) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken om vattenskyddsom-

råde och skyddsföreskrifter för Suijavaara grundvattentäkt i Kiruna kommun. Områdets 

avgränsning framgår av beslutskartan. 

 

Skyddsföreskrifter  

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad 

karta (bilaga 1). Vattenskyddsområdet är indelat i följande zoner: vattentäktszon, primär 

skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

Definitioner  

I dessa föreskrifter avses med:  

 

Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, t.ex. trakto-

rer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskiner, vältar m.m. Även arbetsfordon upp-

ställda för reparation inkluderas. Som arbetsfordon betraktas inte lätt lastbil (totalvikt av 

högst 3,5 ton), trädgårdsmaskin för hushållsbruk eller fordon avsedda enbart för personbe-

fodran och försedda med nio eller färre sittplatser (t.ex. fyrhjuling, snöskoter, moped, mo-

torcykel och husbil).  

 

Arbetsmaskin: Alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle el-

ler oljor och har en sammanlagd tankvolym om 60 liter eller mer. Arbetsmaskiner kan vara 

stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m. Avfall: Varje föremål, ämne 

eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller av-

ser eller är skyldig att göra sig av med.  

 

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning 

eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats. 

 

Deponi: Plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras längre 

tid än ett år.  

 

Djurenhet: Definieras enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en 

djurenhet aves t.ex. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller tio får eller get-

ter, sex månader eller äldre.  

 

Fordon: Varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.  



 

Förorenade massor: Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sedi-

ment, vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  

 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behand-

ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konver-

tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

 

Husbehovstäkt: Sådant uttag som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna 

behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som er-

sättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.  

 

Hushållspillvatten: Bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten.  

 

Infiltrationsanläggning: Anläggning där avloppsvatten avleds till markvattenmagasin. Ex-

empel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn.  

 

Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller mot-

verka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som 

används i huvudsak för att skydda växter samt växtproduktion inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsbruk. Även träskyddsmedel inkluderas.  

 

Materialtäkt: Täkt av berg, sten, grus, lera, jord, torv eller andra jordarter. Miljöfarlig 

verksamhet: Med miljöfarlig verksamhet aves sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § 

miljöbalken (1998:808).  

 

Saneringsutrustning: Sorbenter (t.ex absorberande duk eller granulat) för att samla upp och 

begränsa spill av främst petroleumprodukter.  

 

Sekundärt skydd: Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl vilken 

rymmer hela kärlets volym, b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl och 

rymmer minst 50 procent av den totala lagringsvolymen, dock minst den största cisternens 

volym, c) dubbelmantlade rörledningar, d) uppsamlingstråg eller annan anordning som sä-

kerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller 

vid spill, eller e) invallad yta eller yta med uppsamling som säkerställer att vätska och 

andra medier kan uppfångas från ett läckande uppställt fordon. Det sekundära skyddet ut-

görs av ett tätt material som är beständigt oavsett ämne.  

 

Växtnäringsämnen: Naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 

höja växtproduktionen.  

 

Yrkesmässig hantering: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objek-

tivt fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara 

uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock 

inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdrag-

ningen mot hobbyverksamhet. 

 

1 § Vattentäktszon  

 

I vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Vatten-

täktszonen ska vara utformad så att obehöriga inte har tillträde.  

 

 

 

 



2 § Primär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller behållare med petrole-

umprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med utrustning 

som innefattar sekundärt skydd eller på annan plats som är utrustad med sekundärt skydd.  

 

Uppställning längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt gods 

eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad med 

sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning erforderlig omfattning omedelbart till-

gänglig.  

 

Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 1 500 li-

ter är förbjuden. Lagring för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter 

är undantagen från förbudet men kräver tillstånd från den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. Lagring av mellan 80 och 1 500 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd 

än 80 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon samt för ge-

nomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller likande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för 

genomgående transport samt, när det gäller normalt hushållsbruk, för transport utomhus 

och hantering inomhus.  

 

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

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämn-

den för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Djurhållning av en djurenhet eller fler kräver, till den del djurhållning inte omfattas av till-

ståndsplikt enligt författning eller annan föreskrift, tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Hållande av ren i arbetshage eller inom stängsel är undantagen från till-

ståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

c) Avloppsanläggningar  

 

Etablering av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjuden. Utsläpp av annat 

avloppsvatten är förbjudet. 

 

 

 

 



d) Upplag och deponi  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av ytvatten och 

grundvatten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag och mellanlagring av 

trädgårdsavfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall 

från enskilt hushåll eller likande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbju-

det.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan tät täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All körning på barmark i terräng med motordrivet fordon som inte omfattas av förbud en-

ligt terrängkörningslagen (1975:131) eller i förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av 

lagen, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

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

den.  

 

Maskinella schaktnings- eller grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående tillstånd vid behov av akuta åtgärder för att 

säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning. Sådana arbeten ska dock snarast 

möjligt anmälas till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

är förbjuden. Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord är förbjuden. Undantag 

från förbudet gäller för ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.  

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 

miljöbalken eller förordningen som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som 

innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  



 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk. 

 

3 § Sekundär skyddszon 

 

 a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller annan behållare med 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med ut-

rustning som innefattar sekundärt skydd eller på plats som är utrustad med sekundärt 

skydd.  

 

Uppställning under längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt 

gods eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad 

med sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 250 li-

ter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillstånds-

plikten gäller för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter, för drivme-

del samt för genomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor.  

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för genomgående transport samt, när 

det gäller normalt hushållsbruk, transport utomhus och hantering inomhus.  

 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver till-

stånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

c) Avloppsanläggning 

 

Etablering av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten och utsläpp av annat avlopps-

vatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

 

 



d) Upplag och deponier  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av yt-eller grundvat-

ten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag eller mellanlagring av trädgårds-

avfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall från enskilt 

hushåll eller liknande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområde är förbjudet.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 

 

Upplag av vägsalt utan täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Återfyllnad med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbju-

den. Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, 

spontning och andra liknande arbeten kräver anmälan till den kommunala nämnden för 

miljöfrågor. Sådana arbeten får utföras utan föregående anmälan vid behov av akuta åtgär-

der för att säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning. Sådana arbeten ska dock 

snarast möjligt anmälas till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den 

allmänna vattenförsörjningen.  

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

eller förordning som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor.  

 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter, än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte 



redan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller an-

nan föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Undantag från tillståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för nor-

malt hushållsbruk. 

 

4 § Allmänna bestämmelser 

 

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

diga för vattentäktverksamhetens bedrivande.  

 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 

ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), en-

ligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljö-

balken.  

 

Skyltning  

 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfö-

ras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i fol-

dern ”utmärkning av vattenskyddsområde”.  

 

Övergångsbestämmelser  

 

Befintlig verksamhet som pågår när föreskrifterna träder ikraft och som omfattas av förbud 

enligt dessa föreskrifter får utan hinder av förbudet bedrivs i oförändrad omfattning intill 

dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfat-

tas av förbud inte bedrivas.  

 

För befintlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt dessa föreskrifter 

ska ansökan om tillstånd eller anmälan inlämnas senast på dagen två år efter ikraftträdande. 

 

_________________________________________ 
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 A 41 

 Utkom från trycket 

den 21 december 2020 

 

om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 § miljöbalken 

för Nedre Soppero grundvattentäkt i Kiruna kommun  

 

Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11120-2017) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken om vattenskyddsom-

råde och skyddsföreskrifter för Nedre Soppero grundvattentäkt i Kiruna kommun. Områ-

dets avgränsning framgår av beslutskartan. 

 

Skyddsföreskrifter  

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad 

karta (bilaga 1). Vattenskyddsområdet är indelat i följande zoner: vattentäktszon, primär 

skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

Definitioner  

I dessa föreskrifter avses med:  

 

Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, t.ex. trakto-

rer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskiner, vältar m.m. Även arbetsfordon upp-

ställda för reparation inkluderas. Som arbetsfordon betraktas inte lätt lastbil (totalvikt av 

högst 3,5 ton), trädgårdsmaskin för hushållsbruk eller fordon avsedda enbart för personbe-

fodran och försedda med nio eller färre sittplatser (t.ex. fyrhjuling, snöskoter, moped, mo-

torcykel och husbil).  

 

Arbetsmaskin: Alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle el-

ler oljor och har en sammanlagd tankvolym om 60 liter eller mer. Arbetsmaskiner kan vara 

stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m.  

 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som inneha-

varen gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.  

 

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning 

eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats. 

 

Deponi: Plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras längre 

tid än ett år.  

 

Djurenhet: Definieras enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en 

djurenhet aves t.ex en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller tio får eller get-

ter, sex månader eller äldre.  

 



Fordon: Varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. För-

orenade massor: Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sediment, 

vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  

 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behand-

ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konver-

tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

 

Husbehovstäkt: Sådant uttag som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna 

behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som er-

sättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Hushållspillvatten: 

Bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten.  

 

Infiltrationsanläggning: Anläggning där avloppsvatten avleds till markvattenmagasin. Ex-

empel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn.  

 

Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller mot-

verka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som 

används i huvudsak för att skydda växter samt växtproduktion inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsbruk. Även träskyddsmedel inkluderas.  

 

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

 

Miljöfarlig verksamhet: Med miljöfarlig verksamhet aves sådan verksamhet som avses i 9 

kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  

 

Saneringsutrustning: Sorbenter (t.ex. absorberande duk eller granulat) för att samla upp 

och begränsa spill av främst petroleumprodukter.  

 

Sekundärt skydd: Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl vilken 

rymmer hela kärlets volym, b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl och 

rymmer minst 50 procent av den totala lagringsvolymen, dock minst den största cisternens 

volym, c) dubbelmantlade rörledningar, d) uppsamlingstråg eller annan anordning som sä-

kerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller 

vid spill, eller e) invallad yta eller yta med uppsamling som säkerställer att vätska och 

andra medier kan uppfångas från ett läckande uppställt fordon. Det sekundära skyddet ut-

görs av ett tätt material som är beständigt oavsett ämne.  

 

Växtnäringsämnen: Naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 

höja växtproduktionen.  

 

Yrkesmässig hantering: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objek-

tivt fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara 

uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock 

inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdrag-

ningen mot hobbyverksamhet. 

 

1 § Vattentäktszon  

 

I vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Vatten-

täktszonen ska vara utformad så att obehöriga inte har tillträde.  

 

 

 

 



2 § Primär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller behållare med petrole-

umprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med utrustning 

som innefattar sekundärt skydd eller på annan plats som är utrustad med sekundärt skydd.  

 

Uppställning längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt gods 

eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad med 

sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 1 500 li-

ter är förbjuden. Lagring för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter 

är undantagen från förbudet men kräver tillstånd från den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. Lagring av mellan 80 och 1 500 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd 

än 80 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon samt för ge-

nomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller likande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för 

genomgående transport samt, när det gäller normalt hushållsbruk, för transport utomhus 

och hantering inomhus.  

 

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

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämn-

den för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Djurhållning av en djurenhet eller fler kräver, till den del djurhållning inte omfattas av till-

ståndsplikt enligt författning eller annan föreskrift, tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Hållande av ren i arbetshage eller inom stängsel är undantagen från till-

ståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

c) Avloppsanläggningar  

 

Etablering av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjuden. Utsläpp av annat 

avloppsvatten är förbjudet. 

 

d) Upplag och deponi  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 



nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av ytvatten och 

grundvatten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag och mellanlagring av 

trädgårdsavfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall 

från enskilt hushåll eller likande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbju-

det.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan tät täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All körning på barmark i terräng med motordrivet fordon som inte omfattas av förbud en-

ligt terrängkörningslagen (1975:1313) eller i förordning eller föreskrifter utfärdad med stöd 

av lagen, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

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

den.  

 

Maskinella schaktnings- eller grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående tillstånd vid behov av akuta åtgärder för att 

säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning eller om det behövs till följd av en 

skada eller för att förebygga skada som drabbar trafiksäkerheten eller framkomligheten på 

väg 897. Sådana arbeten ska dock snarast möjligt anmälas till den kommunala nämnden för 

miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

är förbjuden.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord är förbjuden. Undantag från förbudet 

gäller för ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen. 

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

eller förordningen som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  



 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning. Eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk. 

 

3 § Sekundär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller annan behållare med 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med ut-

rustning som innefattar sekundärt skydd eller på plats som är utrustad med sekundärt 

skydd.  

 

Uppställning under längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt 

gods eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad 

med sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig. Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd 

än 250 liter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från 

tillståndsplikten gäller för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter, 

för drivmedel samt för genomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor.  

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning 

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för genomgående transport samt, när 

det gäller normalt hushållsbruk, transport utomhus och hantering inomhus. 

 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver till-

stånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Yrkesmässig spridning av växtnärings-

ämnen kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Lagring av naturgöd-

sel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

c) Avloppsanläggning  

 

Etablering av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten och utsläpp av annat avlopps-

vatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

c) Upplag och deponier  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 



Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av yt-eller grundvat-

ten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag eller mellanlagring av trädgårds-

avfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall från enskilt 

hushåll eller liknande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområde är förbjudet.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

Upplag av vägsalt utan täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Återfyllnad med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbju-

den.  

 

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående anmälan vid behov av akuta åtgärder för 

att säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning eller om det behövs till följd av 

en skada eller för att förebygga skada som drabbar trafiksäkerheten eller framkomligheten 

på väg 897. Sådana arbeten ska dock snarast möjligt anmälas till den kommunala nämnden 

för miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den 

allmänna vattenförsörjningen. 

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

eller förordning som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor.  

 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter, än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk. 

 



4 § Allmänna bestämmelser  

 

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

diga för vattentäktverksamhetens bedrivande.  

 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 

ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), en-

ligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljö-

balken.  

 

Skyltning  

 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfö-

ras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i fol-

dern ”utmärkning av vattenskyddsområde”.  

 

Övergångsbestämmelser  

 

Befintlig verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av för-

bud enligt dessa föreskrifter får utan hinder av förbudet bedrivas i oförändrad omfattning 

intill dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheter som 

omfattas av förbud inte bedrivas. För befintlig verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt dessa föreskrifter ska ansökan om tillstånd eller anmälan inlämnas sen-

ast två år efter ikraftträdandet. 
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 Utkom från trycket 

den 21 december 2020 

 

om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 § miljöbalken 

för Lannavaara grundvattentäkter i Kiruna kommun  

 

Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11116-2017) 

 

Skyddsföreskrifter  

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad 

karta (bilaga 1). Vattenskyddsområdet är indelat i följande zoner: vattentäktszon, primär 

skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

Definitioner  

I dessa föreskrifter avses med:  

 

Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, t.ex. trakto-

rer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskiner, vältar m.m. Även arbetsfordon upp-

ställda för reparation inkluderas. Som arbetsfordon betraktas inte lätt lastbil (totalvikt av 

högst 3,5 ton), trädgårdsmaskin för hushållsbruk eller fordon avsedda enbart för personbe-

fodran och försedda med nio eller färre sittplatser (t.ex. fyrhjuling, snöskoter, moped, mo-

torcykel och husbil).  

 

Arbetsmaskin: Alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle el-

ler oljor och har en sammanlagd tankvolym om 60 liter eller mer. Arbetsmaskiner kan vara 

stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m.  

 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som inneha-

varen gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.  

 

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning 

eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats. 

 

Deponi: Plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras längre 

tid än ett år.  

 

Djurenhet: Definieras enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en 

djurenhet aves t.ex. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller tio får eller get-

ter, sex månader eller äldre.  

 

Fordon: Varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. För-

orenade massor: Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sediment, 

vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  

 



Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behand-

ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konver-

tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

 

Husbehovstäkt: Sådant uttag som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna 

behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som er-

sättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.  

 

Hushållspillvatten: Bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten. 

 

Infiltrationsanläggning: Anläggning där avloppsvatten avleds till markvattenmagasin. Ex-

empel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn.  

 

Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller mot-

verka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som 

används i huvudsak för att skydda växter samt växtproduktion inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsbruk. Även träskyddsmedel inkluderas. 

 

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

 

Miljöfarlig verksamhet: Med miljöfarlig verksamhet aves sådan verksamhet som avses i 9 

kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  

 

Saneringsutrustning: Sorbenter (t.ex. absorberande duk eller granulat) för att samla upp 

och begränsa spill av främst petroleumprodukter.  

 

Sekundärt skydd: Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl vilken 

rymmer hela kärlets volym, b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl och 

rymmer minst 50 procent av den totala lagringsvolymen, dock minst den största cisternens 

volym, c) dubbelmantlade rörledningar, d) uppsamlingstråg eller annan anordning som sä-

kerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller 

vid spill, eller e) invallad yta eller yta med uppsamling som säkerställer att vätska och 

andra medier kan uppfångas från ett läckande uppställt fordon. Det sekundära skyddet ut-

görs av ett tätt material som är beständigt oavsett ämne. 

 

Växtnäringsämnen: Naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 

höja växtproduktionen.  

 

Yrkesmässig hantering: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objek-

tivt fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara 

uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock 

inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdrag-

ningen mot hobbyverksamhet. 

 

1 § Vattentäktszon  

 

I vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Vatten-

täktszonen ska vara utformad så att obehöriga inte har tillträde. 

 

 

 

 

 

 

 



2 § Primär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller behållare med petrole-

umprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med utrustning 

som innefattar sekundärt skydd eller på annan plats som är utrustad med sekundärt skydd.  

 

Uppställning längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt gods 

eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad med 

sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 1 500 li-

ter är förbjuden. Lagring för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter 

är undantagen från förbudet men kräver tillstånd från den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. Lagring av mellan 80 och 1 500 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd 

än 80 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon samt för ge-

nomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller likande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för 

genomgående transport samt, när det gäller normalt hushållsbruk, för transport utomhus 

och hantering inomhus.  

 

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

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämn-

den för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Djurhållning av en djurenhet eller fler kräver, till den del djurhållning inte omfattas av till-

ståndsplikt enligt författning eller annan föreskrift, tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Hållande av ren i arbetshage eller inom stängsel är undantagen från till-

ståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

c) Avloppsanläggningar  

 

Etablering av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjuden. Utsläpp av annat 

avloppsvatten är förbjudet. 

 

 

 

 



d) Upplag och deponi  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av ytvatten och 

grundvatten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag och mellanlagring av 

trädgårdsavfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall 

från enskilt hushåll eller likande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbju-

det.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan tät täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All körning på barmark i terräng med motordrivet fordon som inte omfattas av förbud en-

ligt terrängkörningslagen (1975:131) eller i förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av 

lagen, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

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

den.  

 

Maskinella schaktnings- eller grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående tillstånd vid behov av akuta åtgärder för att 

säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning. Sådana arbeten ska dock snarast 

möjligt anmälas till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

är förbjuden. Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord är förbjuden. Undantag 

från förbudet gäller för ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.  

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 

miljöbalken eller förordningen som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som 

innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  



 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndskravet enligt dessa föreskrifter, författning eller an-

nan föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag gäl-

ler för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk. 

 

3 § Sekundär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller annan behållare med 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med ut-

rustning som innefattar sekundärt skydd eller på plats som är utrustad med sekundärt 

skydd.  

 

Uppställning under längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt 

gods eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad 

med sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig. 

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 250 li-

ter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillstånds-

plikten gäller för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter, för drivme-

del samt för genomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för genomgående transport samt, när 

det gäller normalt hushållsbruk, transport utomhus och hantering inomhus.  

 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver till-

stånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. 

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

c) Avloppsanläggning  

 

Etablering av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten och utsläpp av annat avlopps-

vatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

 

 



c) Upplag och deponier  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov. 

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av yt- eller grundvat-

ten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag eller mellanlagring av trädgårds-

avfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall från enskilt 

hushåll eller liknande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområde är förbjudet.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Återfyllnad med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbju-

den.  

 

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående anmälan vid behov av akuta åtgärder för 

att säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning. Sådana arbeten ska dock snarast 

möjligt anmälas till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den 

allmänna vattenförsörjningen.  

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

eller förordning som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. 

 

 

 



i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter, än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk.  

 

4 § Allmänna bestämmelser  

 

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

diga för vattentäktverksamhetens bedrivande.  

 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 

ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), en-

ligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljö-

balken.  

 

Skyltning  

 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfö-

ras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i fol-

dern ”Utmärkning av vattenskyddsområde”.  

 

Övergångsbestämmelser  

 

Befintlig verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av för-

bud enligt dessa föreskrifter får utan hinder av förbudet bedrivas i oförändrad omfattning 

intill dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheter som 

omfattas av förbud inte bedrivas. För befintlig verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt dessa föreskrifter ska ansökan om tillstånd eller anmälan inlämnas sen-

ast på dagen två år efter ikraftträdande. 

 

_________________________________________ 
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 Utkom från trycket 

den 21 december 2020 

 

om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 § miljöbalken 

för Idivuoma grundvattentäkt i Kiruna kommun  

 

Beslut den 17 december 2020 

(Dnr 513-11107-2017) 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken om vattenskyddsom-

råde och skyddsföreskrifter för Idivuoma grundvattentäkt i Kiruna kommun. Områdets av-

gränsning framgår av beslutskartan. 

 

Skyddsföreskrifter  

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad 

karta (bilaga 1). Vattenskyddsområdet är indelat i följande zoner: vattentäktszon, primär 

skyddszon och sekundär skyddszon. 

 

Definitioner  

I dessa föreskrifter avses med:  

 

Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, t.ex. trakto-

rer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskiner, vältar m.m. Även arbetsfordon upp-

ställda för reparation inkluderas. Som arbetsfordon betraktas inte lätt lastbil (totalvikt av 

högst 3,5 ton), trädgårdsmaskin för hushållsbruk eller fordon avsedda enbart för personbe-

fodran och försedda med nio eller färre sittplatser (t.ex. fyrhjuling, snöskoter, moped, mo-

torcykel och husbil).  

 

Arbetsmaskin: Alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle el-

ler oljor och har en sammanlagd tankvolym om 60 liter eller mer. Arbetsmaskiner kan vara 

stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m.  

 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som inneha-

varen gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.  

 

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning 

eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats. 

 

Deponi: Plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras längre 

tid än ett år.  

 

Djurenhet: Definieras enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en 

djurenhet aves t.ex. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller tio får eller get-

ter, sex månader eller äldre.  

 



Fordon: Varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor: Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sedi-

ment, vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  

 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behand-

ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konver-

tering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

 

Husbehovstäkt: Sådant uttag som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna 

behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som er-

sättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.  

 

Hushållspillvatten: Bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten. 

 

Infiltrationsanläggning: Anläggning där avloppsvatten avleds till markvattenmagasin. Ex-

empel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn.  

 

Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller mot-

verka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som 

används i huvudsak för att skydda växter samt växtproduktion inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdsbruk. Även träskyddsmedel inkluderas.  

 

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

 

Miljöfarlig verksamhet: Med miljöfarlig verksamhet aves sådan verksamhet som avses i 9 

kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  

 

Saneringsutrustning: Sorbenter (t.ex. absorberande duk eller granulat) för att samla upp 

och begränsa spill av främst petroleumprodukter.  

 

Sekundärt skydd: Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl vilken 

rymmer hela kärlets volym, b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl och 

rymmer minst 50 procent av den totala lagringsvolymen, dock minst den största cisternens 

volym, c) dubbelmantlade rörledningar, d) uppsamlingstråg eller annan anordning som sä-

kerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller 

vid spill, eller e) invallad yta eller yta med uppsamling som säkerställer att vätska och 

andra medier kan uppfångas från ett läckande uppställt fordon. Det sekundära skyddet ut-

görs av ett tätt material som är beständigt oavsett ämne. 

 

Växtnäringsämnen: Naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 

höja växtproduktionen.  

 

Yrkesmässig hantering: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objek-

tivt fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara 

uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock 

inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdrag-

ningen mot hobbyverksamhet. 

 

1 § Vattentäktszon 

 

I vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Vatten-

täktszonen ska vara utformad så att obehöriga inte har tillträde. 

 

 

 



 

 

2 § Primär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller behållare med petrole-

umprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med utrustning 

som innefattar sekundärt skydd eller på annan plats som är utrustad med sekundärt skydd.  

 

Uppställning längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt gods 

eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad med 

sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 1 500 li-

ter är förbjuden. Lagring för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter 

är undantagen från förbudet men kräver tillstånd från den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor. Lagring av mellan 80 och 1 500 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd 

än 80 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon samt för ge-

nomgående transport. Fordonstvätt med avfettningsmedel eller likande produkt kräver an-

mälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för 

genomgående transport samt, när det gäller normalt hushållsbruk, för transport utomhus 

och hantering inomhus.  

 

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

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämn-

den för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Djurhållning av en djurenhet eller fler kräver, till den del djurhållning inte omfattas av till-

ståndsplikt enligt författning eller annan föreskrift, tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Hållande av ren i arbetshage eller inom stängsel är undantagen från till-

ståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

c) Avloppsanläggningar  

 

Etablering av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjuden. Utsläpp av annat 

avloppsvatten är förbjudet. 

 

 

 

 



d) Upplag och deponi  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av ytvatten och 

grundvatten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag och mellanlagring av 

trädgårdsavfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall 

från enskilt hushåll eller likande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbju-

det.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan tät täckning är förbjudet. 

 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

All körning på barmark i terräng med motordrivet fordon som inte omfattas av förbud en-

ligt terrängkörningslagen (1975:131) eller i förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av 

lagen, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

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

den.  

 

Maskinella schaktnings- eller grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående tillstånd vid behov av akuta åtgärder för att 

säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning eller om det behövs till följd av en 

skada eller för att förebygga skada som drabbar trafiksäkerheten eller framkomligheten på 

Europaväg E45. Sådana arbeten ska dock snarast möjligt anmälas till den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. 

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

är förbjuden.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord är förbjuden. Undantag från förbudet 

gäller för ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.  

 



h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 

miljöbalken eller förordningen som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som 

innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden.  

 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk 

eller varor för normalt hushållsbruk. 

 

3 § Sekundär skyddszon  

 

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  

 

Tankning och annan åtgärd för att fylla på fordonstank, cistern eller annan behållare med 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden, om den inte sker med ut-

rustning som innefattar sekundärt skydd eller på plats som är utrustad med sekundärt 

skydd.  

 

Uppställning under längre tid än 2 timmar av motordrivet arbetsfordon, fordon med farligt 

gods eller motordriven arbetsmaskin är förbjuden om den inte sker på plats som är utrustad 

med sekundärt skydd.  

 

Det är förbjudet att framföra eller på annat sätt använda arbetsfordon utan att medföra sa-

neringsutrustning i erforderlig omfattning i fordonet. Det är förbjudet att använda motor-

driven arbetsmaskin utan att ha saneringsutrustning i erforderlig omfattning omedelbart 

tillgänglig.  

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 250 li-

ter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillstånds-

plikten gäller för uppvärmning av befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter, för drivme-

del samt för genomgående transport.  

 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt kräver anmälan till den kommu-

nala nämnden för miljöfrågor. 

 

b) Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning  

 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnden 

för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för genomgående transport samt, när 

det gäller normalt hushållsbruk, transport utomhus och hantering inomhus.  

 

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver till-

stånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd av den kommunala nämnden 

för miljöfrågor.  

 

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

 



 

 

c) Avloppsanläggning  

 

Etablering av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten och utsläpp av annat avlopps-

vatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

 

c) Upplag och deponier  

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 

om maximalt ett år är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet gäller för lagring av 

brännved för husbehov.  

 

Upplag och deponering av avfall eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag 

och deponering av förorenade massor som innebär risk för förorening av yt-eller grundvat-

ten är förbjudna. Undantag från förbudet gäller för upplag eller mellanlagring av trädgårds-

avfall, rena jordmassor, kompostering av biologiskt nedbrytbart hushållsavfall från enskilt 

hushåll eller liknande.  

 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområde är förbjudet.  

 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.  

 

Upplag av vägsalt utan täckning är förbjudet. 

 

e) Vägar, väghållning m.m.  

 

Nyanläggning av väg som inte utförs med stöd av fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

f) Täktverksamhet och andra markarbeten  

 

Materialtäkt är förbjuden. Befintlig husbehovstäkt är undantagen från förbudet men kräver 

tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Återfyllnad med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbju-

den.  

 

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, spont-

ning och andra liknande arbeten kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrå-

gor. Sådana arbeten får utföras utan föregående anmälan vid behov av akuta åtgärder för 

att säkerställa allmän vatten-, avlopps- eller elförsörjning eller om det behövs till följd av 

en skada eller för att förebygga skada som drabbar trafiksäkerheten eller framkomligheten 

på Europaväg E45 eller väg 898. Sådana arbeten ska dock snarast möjligt anmälas till den 

kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

g) Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten  

 

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark 

kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.  

 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller jord kräver tillstånd av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den 

allmänna vattenförsörjningen. 

 



 

 

h) Annan miljöfarlig verksamhet än materialtäkt  

 

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

eller förordning som är utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken och som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för mil-

jöfrågor.  

 

i) Övrig hantering av kemiska produkter  

 

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter, än ke-

miska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor som inte re-

dan omfattas av förbud eller tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter, författning eller annan 

föreskrift, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från till-

ståndskravet gäller för hantering av sådana produkter eller varor för normalt hushållsbruk. 

 

4 § Allmänna bestämmelser  

 

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den verksamhet och de verksamheter som är nödvän-

diga för vattentäktens bedrivande.  

 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller 

ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), en-

ligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljö-

balken.  

 

Skyltning  

 

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl syn-

lig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utfö-

ras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i fol-

dern ”utmärkning av vattenskyddsområde”.  

 

Övergångsbestämmelser  

 

Befintlig verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av för-

bud enligt dessa föreskrifter får utan hinder av förbudet bedrivas i oförändrad omfattning 

intill dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheter som 

omfattas av förbud inte bedrivas.  

 

För befintlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt dessa föreskrifter 

ska ansökan om tillstånd eller anmälan lämnas senast på dagen två år efter ikraftträdande. 

 

_________________________________________ 

LÄNSSTYRELSEN 
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