
Norrbottens läns 
författningssamling 

  
 LÄNSSTYRELSEN I 
 NORRBOTTENS LÄN 

_______________________________________________________________________  
  
Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter 25 FS 2004:8  
 A 3    
 Utkom från trycket 

den 27 januari 2004       
 
 
 
 
 
Om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i 
Sarkasvaara, Gällivare kommun 
 
Beslutat den 21 januari 2004 
(Dnr 513-12180-95) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 § och 3 § vattenlagen (1983:291) att fastställa 
vattenskyddsområde omfattande hela eller delar av fastigheterna Lina 3:1, 3:16, 3:37, 3:42, 
3:45, Gällivare 51:1, Kaptensgården 1:1, Kavaheden 1:1, 1:5 och Robsam 1:1 för 
Sarkasvaara grundvattentäkt i Gällivare kommun. Skyddsområdet delas in i brunnsområde, 
inre respektive yttre skyddsområde.  
 
Inom vattenskyddsområdet gäller följande föreskrifter: 
 
§ 1 
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara 
inhägnat. 
 
§ 2 
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 
 
Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. 
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller 
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i 
marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor. 
 
Yttre skyddszon: Får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella 
föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som 
för inre skyddszon. 
 
b) Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga kemikalier 
 
Inre och yttre skyddszon: Får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella 
föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Brandbekämpning med kemikalier skall 
om möjligt undvikas och omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För 
hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken, lagen om 
brandfarliga varor och naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid 
hantering  av brandfarliga vätskor.  
 



c) Jordbruk och boskapsskötsel 
 
Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av växtnäringsämnen  (såsom naturgödsel, 
handelsgödsel, avloppsslam m.m), ensilage och bekämpningsmedel får inte ske utan 
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
d) Skogsbruk 
 
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och 
lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga 
verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. 
 
Tillstånd till slutavverkning skall ansökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
e)  Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av 
avfall 
 
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten 
får ej anläggas. 
 
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart 
läggas om eller renoveras.  
 
Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma. 
 
Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan 
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras 
regelbundet.  
 
Deponering av avfall får ej förekomma. 
 
f) Enskilda grundvattentäkter 
 
Anläggning av enskild brunn får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljö- 
och hälsoskyddsfrågor. 
 
g)  Industriell verksamhet 
 
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet 
gäller för hantering och lagring  av petroleumprodukter och kemikalier föreskrifterna 
enligt punkt a) och b) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna 
enligt punkt e) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma. 
 
Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. 
 
h)  Vägar och järnvägar 
 
Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. 
Spridning av vägsalt för dammbindning skall ske med största aktsamhet.  Spridning av 
vägsalt för halkbekämpning får ej ske. 
 
Asfalt och oljegrus får inte utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd användas på vägar 
och andra trafikerade ytor, om det inte är uppenbart att skaderisken för yt- eller grundvatten 
inte föreligger. 



 
Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande 
av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan 
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid spridning av vägsalt gäller samma regler 
som för inre skyddszon.  
 
Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande 
av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
i)  Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 
 
Inre skyddszon: Täktverksamhet får endast ske inom ramen för befintliga täkttillstånd. 
Därutöver får sand- och grustäkt och annan verksamhet inte etableras. 
 
Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Schaktning- och  
borrningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen får ej ske utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Deponering av främmande massor får ej ske. 
 
Borrningar och liknande undersökningsarbeten får inte förekomma utan tillstånd från 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 
1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att 
deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör 
beaktas. För schaktnings- och borrningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre 
skyddszon. 
 
j)  Energianläggningar 
 
Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) 
får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. 
 
Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre 
temperatur än ca 20° C får ej anläggas. 
 
k)  Transport av farligt gods 
 
Inre och yttre  skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Inträffade 
olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112. 
 
Länsstyrelsen kan ge tillstånd till transporter av farligt gods om särskilda skäl finns. 
 
§ 3 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade 
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 



Gator och vägar som passerar över gränsen för skyddsområdet skyltas i enlighet med 
anvisningar från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenska 
kommunförbundet, Vatten- och avloppsföreningen och Vägverket. 
 
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112. 
 
Gällivare kommun, tekniska utskottet, skall beredas tillfälle att avge yttrande innan 
tillsynsmyndigheten beslutar i ärende som kan innebära risk för grundvattnet. 
 
Om tillsyn över efterlevnaden samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i 
miljöbalken. 
 
______________________________ 
 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.  
 
Föreskriften gäller omedelbart. 
 
 
 
PER-OLA ERIKSSON 
 
 Katarina Kylefors 
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