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Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för 
vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten 
beslutade den 1 september 2022 
(dnr 513-750-2017) 
 
Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten. 
Vattenskyddsområdet ligger nordväst om Forshaga tätort i Forshaga, Sunne, Kils och 
Munkfors kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 2 till det meddelade 
beslutet.   
Länsstyrelsen har vidare beslutat att tillstånd och anmälan enligt föreskrifterna ska prövas av 
den kommunala nämnd som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
Inom vattenskyddsområdet gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga 
över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen 
i övrigt (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken).  
 

1 § Definitioner 
Avfall 
Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med. 

Avverkningssäsong 
En avverkningssäsong är tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. 

Bekämpningsmedel 
Med bekämpningsmedel avses en produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, 
växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller skada på egendom. 

Djurenhet 
Med djurenhet avses 
   1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
   2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
   3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
   4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 
   5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
   6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
   7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 
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   8. etthundra kaniner, 
   9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
   10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
   11. tvåhundra slaktkycklingar, 
   12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
   13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
   14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
   15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
   16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring 
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färskt träck eller urin. 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 

Fordon 
Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller 
is. 

Förorenade massor 
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat 
och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.  

Hantering 
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, 
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 
Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna 
fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt 
där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt 
utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt. 

Hushållsbehov 
Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 
man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med 
målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hantering för hushållsbehov. 

Hushållsspillvatten 
Med hushållsspillvatten avses här bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten. 

Permanent upplag 
Med permanent upplag menas längre än en avverkningssäsong samt återkommande lagring på 
samma plats. 
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Schaktning 
Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten på 
utstakat område än för grundläggning av en enskild villa. 

Sjöflyg 
Sjöflyg är flygplan som kan starta och landa på vatten. 

Transport av farligt gods 
Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana 
farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt 
sätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är 
reglerad i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt 
gods på väg och i terräng (ADR-S) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). 

Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och 
lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.  

Tungt fordon 
Med tungt fordon avses fordon med en totalvikt överskridande 3,5 ton. 

Underjordsarbete 
Med underjordsarbete menas arbete som sker under den naturliga markytan som till exempel 
grävning, borrning och schaktning. 

Upplag 
Med upplag menas högar av material som läggs öppet och direkt på marken eller i vatten. 

Växtnäring 
Växtnäring är de näringsämnen som växter behöver för att kunna fullfölja sin livscykel. 

Yrkesmässig 
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska 
anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning 
och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. 
Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som 
yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. 
Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet. 
 

2 § Trafik på sjö 

Primär skyddszon 

Användning av båt eller annat fordon med dieselmotor utan direktinsprutning eller 
tvåtaktsmotorer som inte är försedda med direktinsprutning är förbjudet fem år efter dagen 
för detta beslut. 
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Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö är förbjuden.  
Undantag gäller för körning som sker i syfte att anlägga isbana eller skidspår, körning som 
avser transporter inom jord- och skogsbruk och i samband med biotopvård som inte kan ske 
på fastmark eller under tid då sjö inte är isbelagd samt körning med räddningstjänstens 
fordon. 

Förvaring av bensin eller diesel ombord på båt eller annat fordon är förbjuden.  
Undantag gäller för bränsle till båt med max 75 liter som förvaras i trycktank eller i fast 
monterad tank i båt. 

Tankning av båtar och andra fordon är förbjuden. 
Undantag gäller för tankning som sker på en plats som är utformad så att hela den hanterade 
volymen vid läckage säkert förhindras nå omgivningen. 

 

Sekundär skyddszon 

Användning av båt eller annat fordon med dieselmotor utan direktinsprutning eller 
tvåtaktsmotorer som inte är försedda med direktinsprutning är förbjudet fem år efter dagen 
för detta beslut. 
Trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö är förbjuden.  
Undantag gäller för körning som sker i syfte att anlägga isbana eller skidspår, körning som 
avser transporter inom jord- och skogsbruk och i samband med biotopvård som inte kan ske 
på fastmark eller under tid då sjö inte är isbelagd samt körning med räddningstjänstens 
fordon. 

Förvaring av bensin eller diesel ombord på båt eller annat fordon är förbjuden.  
Undantag gäller för bränsle till båt med max 75 liter som förvaras i trycktank eller i fast 
monterad tank i båt. 

Tankning av båtar och andra fordon är förbjuden. 
Undantag gäller för tankning som sker på en plats som är utformad så att hela den hanterade 
volymen vid läckage säkert förhindras nå omgivningen. 

 
 
3 § Petroleumprodukter mm 

Primär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 75 liter är förbjudet. 
Undantag gäller för transport av petroleumprodukter, framdrivande av motordrivet fordon 
och uppvärmning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter. 

Hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och 
jordbruksfastigheter kräver tillstånd. 

Petroleumprodukter till fordon på sjö regleras i 2 §. 
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Sekundär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 75 liter är förbjudet. 
Undantag gäller för transport av petroleumprodukter, framdrivande av motordrivet fordon 
och uppvärmning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter. 

Petroleumprodukter till fordon på sjö regleras i 2 §. 
 

4 § Uppställning av fordon och transformatorstationer 

Primär skyddszon 

Uppställning i 24 timmar eller längre av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och 
stationära förbränningsmotorer är förbjuden. 
Undantag gäller för mindre arbetsmaskiner med tankvolym på max 10 liter eller 
uppställning av fordon och motorer som sker på en uppställningsplats som är utformad så 
att hela den hanterade volymen bränsle vid läckage säkert förhindras nå omgivningen. 

Transformatorolja som saknar anordning för att förhindra spridning vid läckage av 
transformatorolja är förbjudna.  

Transformatorstationer med oljor innehållande PCB är förbjudna. 

 

Sekundär skyddszon 

Uppställning i 24 timmar eller längre av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och 
stationära förbränningsmotorer kräver tillstånd. 
Undantag gäller för mindre arbetsmaskiner med tankvolym på max 10 liter eller 
uppställning av fordon och motorer som sker på en uppställningsplats som är utformad så 
att hela den hanterade volymen bränsle vid läckage säkert förhindras nå omgivningen. 

Transformatorolja som saknar anordning för att förhindra spridning vid läckage av 
transformatorolja är förbjudna.  

Transformatorstationer med oljor innehållande PCB är förbjudna. 
 

5 § Kemiska bekämpningsmedel 

Primär skyddszon 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel i större mängd än hushållsbehov är förbjuden. 
Undantag från förbudet gäller för transport av kemiska bekämpningsmedel. 

Jord- och vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. 
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Sekundär skyddszon 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel i större mängd än hushållsbehov är tillstånd. 
Undantag från förbudet gäller för transport av kemiska bekämpningsmedel. 

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

 

Tertiär skyddszon 

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

6 § Växtnäringsämnen mm 

Primär skyddszon 

Hantering och lagring av avloppsslam är förbjuden. 

Yrkesmässig hantering och lagring av stallgödsel, urin och handelsgödsel kräver tillstånd. 
Detta gäller även tillfällig lagring i fält såsom stuka. 

Nyetablering av lagringsplatser för stallgödsel och urin är förbjuden. 

 

Sekundär skyddszon 

Hantering och lagring av avloppsslam är förbjuden. 

Yrkesmässig hantering och lagring av stallgödsel, urin och handelsgödsel kräver anmälan.  

 

7 § Djurhållning 

Primär skyddszon 

Nyetablering av djurhållning med mer än 2 djurenheter kräver anmälan. 

 

8 § Fiskodling 

Primär skyddszon 

Fiskodlingsverksamhet är förbjuden. 
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Sekundär skyddszon 

Fiskodlingsverksamhet är förbjuden. 

 

Tertiär skyddszon 

Fiskodlingsverksamhet kräver tillstånd. 

 

9 § Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon 

Nyetablering av avloppsanläggning med WC är förbjudet. Undantag från förbudet är när 
WC leds till sluten tank.  

Nyetablering av avloppsanläggning för hushållsspillvatten utan WC eller annat 
avloppsvatten kräver tillstånd. 

Anläggningar för avloppsvatten som inte är försedda med larm för bräddning, där larmet är 
vidarekopplat till bemannad larmcentral, är förbjudna. 
Undantag gäller för anläggningar dimensionerade för färre än tio personenheter och 
dagvattenanläggningar. 

 

Sekundär skyddszon 

Nyetablering av avloppsanläggning för hushållsspillvatten utan WC eller annat 
avloppsvatten kräver tillstånd. 

Anläggningar för avloppsvatten som inte är försedda med larm för bräddning, där larmet är 
vidarekopplat till bemannad larmcentral, är förbjudna. 
Undantag gäller för anläggningar dimensionerade för färre än tio personenheter och 
dagvattenanläggningar. 

 

10 § Dagvatten 

Primär skyddszon 

Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor såsom parkering, vägar och 
uppställningsplatser där det finns risk för vattenförorening kräver tillstånd. 
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Sekundär skyddszon 

Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor såsom parkering, vägar och 
uppställningsplatser där det finns risk för vattenförorening kräver tillstånd. 

 

11 § Upplag 

Primär skyddszon 

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

Tillfälliga upplag längre tid än en månad av timmer, bark, flis, spån och liknande kräver 
tillstånd.  
Undantag från tillståndsplikt gäller för privatpersoners upplag för normalt hushållsbehov. 

Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. 
Undantag gäller för trädgårdsavfall från den egna trädgården.  

Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är förbjudet. 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon 

Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån och liknande kräver tillstånd. 

Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. 
Undantag gäller för trädgårdsavfall från den egna trädgården. 

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. 

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär- och sekundär skyddszon är 
förbjudet. 

 

12 § Vägar och transporter 

Primär skyddszon 

Avledning av vägdagvatten från nyanlagd allmän väg direkt till sjö eller vattendrag är 
förbjudet.  

Nyanläggning av väg kräver tillstånd. 

Genomgående transport av farligt gods kräver tillstånd.  
Undantag gäller för de vägar som är i enlighet med Trafikverkets rekommendationer. 

Uppställning av tankbil med farligt gods kräver tillstånd. Med uppställning avses 
uppställning/parkering med en varaktighet över två timmar. 
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Sekundär skyddszon 

Avledning av vägdagvatten från nyanlagd allmän väg direkt till sjö eller vattendrag är 
förbjudet.  

Nyanläggning av väg kräver anmälan. 

Genomgående transport av farligt gods kräver tillstånd.  
Undantag gäller för de vägar som är i enlighet med Trafikverkets rekommendationer. 

Uppställning av tankbil med farligt gods kräver tillstånd. Med uppställning avses 
uppställning/parkering med en varaktighet över två timmar. 

 

13 § Täkter, markarbeten och arbete i vatten 

Primär skyddszon 

För schaktningsarbeten, sprängning, pålning, muddring, spontning, borrning, dikning och 
andra underjordsarbeten krävs tillstånd. 
Undantag gäller för mindre schaktningsarbeten till ett djup av maximalt en meter samt för 
nödvändiga underhållsarbeten av vatten-, avlopps-, el- och teleledningar etc.  
Undantag gäller också för schaktning vid akuta åtgärder för att förhindra att skadliga ämnen 
når underliggande markskikt. 

Husbehovstäkt kräver tillstånd. 

Återfyllning med förorenade massor, förorenade produkter eller massor med okänd 
miljöstatus är förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon 

För schaktningsarbeten, sprängning, pålning, muddring, spontning, borrning, dikning och 
andra underjordsarbeten krävs tillstånd. 
Undantag gäller för mindre schaktningsarbeten till ett djup av maximalt en meter samt för 
nödvändiga underhållsarbeten av vatten-, avlopps-, el- och teleledningar etc.  
Undantag gäller också för schaktning vid akuta åtgärder för att förhindra att skadliga ämnen 
når underliggande markskikt. 

Husbehovstäkt kräver tillstånd. 

Återfyllning med förorenade massor, förorenade produkter eller massor med okänd 
miljöstatus är förbjudet. 
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14 § Anläggningar för utvinning av energi 

Primär skyddszon 

Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark- eller 
vattenområde kräver tillstånd. 

 

Sekundär skyddszon 

Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark- eller 
vattenområde kräver tillstånd. 

 

15 § Övrigt 

Primär skyddszon 

Fordonstvätt är förbjuden på andra platser än för ändamålet avsedd anläggning med olje- 
eller bensinavskiljare. 

Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska 
produkter är förbjuden.  
Undantag gäller för transport av grund- eller ytvattnet skadliga ämnen. 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller 
grundvatten kräver tillstånd. 

Start och landning på vatten eller isbelagd sjö med sjöflyg är förbjudet. 

 

Sekundär skyddszon 

Fordonstvätt är förbjuden på andra platser än för ändamålet avsedd anläggning med olje- 
eller bensinavskiljare. 
Undantag gäller för tvätt utan rengöringsmedel. 

Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska 
produkter kräver anmälan.  
Undantag gäller för transport av grund- eller ytvattnet skadliga ämnen. 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller 
grundvatten och som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken kräver anmälan.  

Start och landning på vatten eller isbelagd sjö med sjöflyg är förbjudet. 
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Föreskrifter om skyltar 
16 § Skyltning 
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområdet 
finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser. Inom vattenskyddsområdet 
får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om 
vattenskyddsområde. 

Undantag från föreskrifterna 
Meddelade föreskrifter utgör inte hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive 
nyanläggning, som behövs för drift, utveckling och underhåll av vattentäkten och 
vattenverket. 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten redan har tillståndsprövats eller 
kräver tillstånd enligt miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt 
vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad, eller kommer att prövas enligt väglagen 
(1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar 
där krav på miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken ställs. 

_____________________________________________________________________ 

Dessa föreskrifter är utfärdade med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken. Be- 
myndigandet för länsstyrelsen att utfärda föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken  
finns i 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  
_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 8 september 2022.  

För befintliga verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning gäller förbud, 
tillståndsplikt eller anmälningsplikt först fr.o.m. den 8 september 2023 eller den särskilda 
tidpunkt som framgår av specifik skyddsföreskrift.  

Om dispens från ett förbud har sökts innan förbudet börjat gälla, eller om tillstånd har sökts 
innan tillståndsplikten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen 
kvarstå och markanvändningen fortsätta så länge dispens eller tillstånd inte nekats. Detsamma 
gäller anmälningspliktig verksamhet eller anläggning.   

Genom länsstyrelsens beslut upphävs tidigare föreskrifter (17 FS 1994:11).  

 

 

Georg Andrén Ann-Sofie Lundberg
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