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den 29 november 2010 
 
 
om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ 
miljöbalken för Kusöns grundvattentäkt i Bodens kommun  
 
Beslut den 29 november 2010   
(Dnr 513-744-08) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kusöns grundvattentäkt i Bodens 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, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. 
 
Definitioner  
 
I dessa föreskrifter avses med: 
 
Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren 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, 
dagvatten eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats.  
 
BDT-vatten: vatten från bad, tvätt och disk. 
 
Hantering: en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, 
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, 
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden. 
 
Kemiska bekämpningsmedel: en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller 
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  
 
Miljöfarlig verksamhet: utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. Användning av 
mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom annat utsläpp än ovanstående, genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller  



 
 
 
 
 
grundvatten samt genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande 
strålning eller liknande.  
 
Växtnäringsämnen: naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att 
höja växtproduktionen. 
 
1 § Vattentäktszon 
 
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara 
inhägnat eller på annat sätt avgränsat för att förhindra obehöriga personers tillträde till 
vattentäktszonen. 
 
2 § Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier  
 
Primär skyddszon 
Hantering av mer än sammanlagt 25 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor vid samma tillfälle är förbjuden med undantag för hantering för uppvärmning av 
byggnader på bostads- och jordbruksfastigheter. För hantering av petroleumprodukter för 
uppvärmning av byggnader på bostads- och jordbruksfastigheter krävs tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Förbudet gäller inte transport av petroleumprodukter genom skyddszonen eller användning 
av drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande. 
 
Yrkesmässig hantering av andra för grundvattnet skadliga kemikalier, exempelvis 
lösningsmedel och impregneringsmedel, är förbjuden.   
 
Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier ska förvaras på en tät 
invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och 
omhändertas vid läckage.  
 
Sekundär skyddszon:  
Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor vid samma tillfälle kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Med hantering avses här inte transport av petroleumprodukter genom skyddszonen eller 
användning av drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande.  
 
Yrkesmässig hantering av andra för grundvattnet skadliga kemikalier, till exempel 
lösningsmedel och impregneringsmedel, kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier ska förvaras på en tät 
invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och 
omhändertas vid läckage.  
 
Tertiär skyddszon 
Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor vid samma tillfälle kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 



 
 
 
 
Med hantering avses här inte transport av petroleumprodukter genom skyddszonen eller 
användning av drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande.  
 
Yrkesmässig hantering av andra för grundvattnet skadliga kemikalier, till exempel 
lösningsmedel och impregneringsmedel, kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier ska förvaras på en tät 
invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och 
omhändertas vid läckage.  
 
3 § Bekämpningsmedel 
 
Primär skyddszon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  
 
Sekundär och tertiär skyddszon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
4 § Jordbruk och trädgårdsskötsel 
 
Primär skyddszon 
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen samt lagring av ensilage där pressaft 
uppkommer är förbjuden.  
 
Djurhållning, med undantag för sällskapsdjur, är förbjuden.   
 
Sekundär skyddszon 
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen samt lagring av ensilage där pressaft 
uppkommer kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Djurhållning, med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
5 § Skogsbruk 
 
Primär och sekundär skyddszon 
Permanenta upplag av bark, timmer, flis och liknande är förbjudna. För tillfälliga upplag 
krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Lagring av brännved för husbehov är undantaget förbud och tillståndsplikt.  
 
Yrkesmässig avverkning ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Gallring och 
slutavverkning skall ske på frusen mark.  
 
6 § Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten  
 
Primär skyddszon 
Inrättande av infiltrationsanläggningar för utsläpp av WC och/eller BDT-vatten med 
grundvattnet som recipient är förbjudet.  
 



 
 
 
Befintliga avloppsledningar och tillhörande anordningar ska vara täta, inspekteras 
regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.  
 
Sekundär och tertiär skydds zon 
Inrättande av infiltrationsanläggningar eller andra avloppsanläggningar för WC och/eller 
BDT-vatten med grundvattnet som recipient kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
Avloppsledningar och tillhörande anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och 
vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.  
 
7 § Hantering av avfall 
 
Primär och sekundär skyddszon 
Det är förbjudet att lägga upp, mellanlagra eller gräva ned avfall. Upplag och 
mellanlagring av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget 
förbudet. 
 
Hantering av farligt avfall, utöver normala hushållsmängder, kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
Det är förbjudet att inom respektive skyddszon lägga upp snö som härrör från områden 
utanför skyddszonen.  
 
Tertiär skyddszon 
Upplag, mellanlagring eller nedgrävning av avfall samt uppläggning av snö från områden 
utanför vattenskyddsområdet kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
8 § Miljöfarlig verksamhet 
 
Primär skyddszon:  
Miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvattnet är 
förbjuden.   
 
Sekundär och tertiär skyddszon: 
Miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvattnet 
kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  
 
9 § Vägar och parkeringsytor 
 
Primär och sekundär skyddszon:  
Det är förbjudet att lägga upp och tillverka asfalt, oljegrus och vägsalt. Spridning av 
vägsalt för dammbindning och halkbekämpning är förbjuden. Saltblandad sand med 
maximalt 20 kg salt/ m3 är undantagen förbudet.  
 
10 § Fordon och arbetsmaskiner  
 
Primär,  sekundär  och tertiär skyddszon 
Vid tankning eller uppställning av arbetsmaskiner samt fordon med farligt gods ska 
skyddsåtgärder vidtas så att grundvattenförorening undviks, exempelvis genom placering 
på en tät invallad yta och på ett sådant sätt att läckage av drivmedel, olja, farligt gods och 
liknande kan insamlas och omhändertas.  
 



 
 
 
11 § Täktverksamhet, muddring och schaktningsarbeten  
 
Primär skyddszon 
Täktverksamhet är förbjuden.    
 
Schaktningsarbete i samband med vägbygge eller liknande samt borrning, pålning, 
spontning, muddring och övrigt underjordsarbete kräver tillstånd av kommunens nämnd 
för miljöfrågor.  
  
Sekundär och tertiär skyddszon 
Täktverksamhet är förbjuden.   
 
Schaktningsarbete i samband med vägbygge eller liknande samt borrning, pålning, 
spontning och övrigt underjordsarbete kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  
 
12 § Energianläggningar och enskilda vattentäkter  
 
Primär skyddszon 
Nya anläggningar för utvinning ur eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområde 
eller grundvatten (till exempel jord-, berg- eller sjövärmeanläggningar) är förbjudna. 
 
Anläggning av brunn för enskild vattenförsörjning är förbjuden.  
 
Sekundär skyddszon 
Nya anläggningar för utvinning ur eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområde 
eller grundvatten (till exempel jord-, berg- eller sjövärmeanläggningar) kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Anläggning av brunn för enskild vattenförsörjning är förbjuden.  
 
Tertiär skyddszon 
Nya anläggningar för utvinning ur eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområde 
eller grundvatten (till exempel jord-, berg- eller sjövärmeanläggningar) kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Anläggning av brunn för enskild vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd 
för miljöfrågor.  
 
13 § Transport av farligt gods 
 
Primär, sekundär och tertiär skyddszon 
Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet kräver tillstånd av kommunens 
nämnd för miljöfrågor.  
 
14 § Skyltning 
 
Huvudmannen för vattentäkten ska tillgodose att informationsskyltar finns uppsatta på väl 
synlig plats invid vägar och längs farleder som leder in i och genom vattenskyddsområdet, 
även i båthamnar. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som getts ut av 
Naturvårdsverket.  
 



 
 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 
 
Dessa föreskrifterna träder i kraft den 29 november 2010.   
 
 
 
 
PER-OLA ERIKSSON 
 
       Malin Andersson 
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