
Välkommen till informationsmöte 
angående vattenskyddsområde 

på Kusön och Luleälven



Dagordning

• Inledning

• Information om vattentäkten

• Varför upprättas vattenskyddsområden?

• Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

• Föreslagna skyddsföreskrifter för området

• Övriga frågor

Ställ gärna frågor och lämna synpunkter!



Vattentäkterna på Kusön och Luleälven

• Vattenförsörjning baseras på uttag av grundvatten från Kusön

• Uttag av ytvatten från Luleälven fungerar som reservvattentäkt 

• Vattentäkterna försörjer:

- Boden centralort 

- Närliggande byar

• Medelvattenförbrukningen:

9400 m3/d (ca 110 l/s)

• God vattenkvalitet



Kusöns grundvattentäkt

©Sveriges geologiska undersökning 

Vattentäkten får sitt vatten från 
naturligt bildat grundvatten och 
inducerad infiltration



• Skyddsområde: 

Område vid vattentäkten där speciella regler för 
verksamheter gäller

• Skyddsföreskrifter: 

Föreskrifter som gäller inom skyddsområdet. Syftet är 
att förhindra förorening av vattnet

Vad är ett skyddsområde?



• Skydda mark- och vattenområden lämpliga för 
vattenförsörjning

• Svårt att åtgärda ett eventuellt utsläpp i efterhand,  
förebyggande åtgärder nödvändiga

Varför upprättas skyddsområden?



Olika roller

• Länsstyrelsen/kommunfullmäktige
– Fastställer skydd 

• Boden kommun - Samhällsbyggnadskontoret
– Bedriver tillsyn på verksamheter som kan påverka vattentäkter

• Boden kommun – Tekniska förvaltningen 
– Initierar fastställande av skydd

– Remissinstans vid tillståndsärenden

– Kontaktperson/sakkunnig ang vattentäkten

– Bevakar trender i vattenkvalitet (fungerar skyddet?)

• Räddningstjänsten
– Motverkar skada vid olyckor



Arbetsgång avgränsning av skyddsområde
• Utgångspunkt är tillrinningsområdet

• En riskbedömning ligger till grund för skyddsområdets 
avgränsning och utformning av skyddsföreskrifter

- Inventering av potentiella föroreningskällor

- Uppehållstider/tillrinningstider för vattnet till brunn/ytvattenintag

- Barriärer mot föroreningar (naturliga och konstgjorda)

• Vissa delar av tillrinningsområdet kan läggas utanför 
skyddsområdet om motivering finns, t ex genom 
nedbrytningstid eller utspädning



Grundvattenförhållanden och avgränsning

Grundvattnets uppehållstid 



Avrinningsområden och avgränsning

Vattentäkterna i Kusön

och Pagla



Syfte med zoner i skyddsområde
• Vattentäktszon: Säkra ett effektivt närskydd för 

vattentäkten

• Primär skyddszon: Skapa rådrum i händelse av akut 
förorening

• Sekundär skyddszon: Bibehålla en hög yt- och 
grundvattenkvalitet eller förbättra kvaliteten

• Tertiär skyddszon: Beakta föroreningar som i ett långt 
tidsperspektiv kan påverka vattentäkten

Zonindelning möjliggör gradering av skyddsföreskrifter



Föreslaget skyddsområde
Vattentäktszon

Området kring brunnarna  

Primär skyddszon A 

Grundvattenmagasin med tillrinningstid mindre än 100 dygn till brunnarna.  

Sekundär skyddszon A 

Grundvattenmagasin med tillrinning mindre än 1 år till brunnen. 

Primär skyddszon B

9 km av Luleälven (5 h) och dess tillflöden. Zongränsen är dragen minst 50 m

från strandkanten. 

Sekundär skyddszon B 

23 km av Luleälven (12 h & 16 h) och dess tillflöden, samt sjöarna

Vittjärvsträsket och Hedavan. Zongränsen är dragen minst 50 m från

strandkanten. 



Förslag till skyddszoner



Förslag till skyddszoner



Förslag till skyddszoner



Föreslagna skyddsföreskrifter

Vattentäktszon

• Endast vattentäktsverksamhet



Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreskrift Primär zon A Sekundär zon A 

Petroleum Förbud om > 40 liter, undantaget 
transporter, drivmedel 

Sekundärt skydd vid förvaring inkl. 
stationära förbränningsmotorer. 

Tillstånd om > 250 liter, undantaget 
transporter, drivmedel

Sekundärt skydd vid förvaring inkl. 
stationära förbränningsmotorer

Förbud mot att påbörja lagring av 
sammanlagt 3 m3 petroleumprodukter i 
cistern.  

Kemikalier Tillstånd utöver normalhushåll

Uppsamlingsåtgärder mot läckage

Tillstånd utöver normalhushåll

Uppsamlingsåtgärder mot läckage

Bekämpningsmedel Förbjudna, förutom punktsanering vid 
byggnad

Tillstånd, förutom punktsanering vid 
byggnad

Förvaring förbjudet undantag på tät yta med 
uppsamlingsmöjlighet

Växtnäringsämnen Förbud mot lagring & spridning, undantag 
trädgårdsgödsel

Tillstånd för lagring & spridning (utöver 
hushåll) 

Förbud mot spridning på tjälad -, 
vattenmättad – eller översvämmad mark 
eller utanför växtsäsong



Föreslagna skyddsföreskrifter

Föreskrift Primär zon A Sekundär zon A

Skogsbruk Tillstånd för avverkning förutom manuell 
röjning 

Förbud för maskinell markberedning

Upplag av bark o.dyl.: permanenta förbud, 
tillstånd för tillfälliga, undantaget ved för 
husbehov under tak

Förbud mot återplantering med kemiskt 
behandlade plantor

Tillstånd för avverkning förutom manuell röjning

Tillstånd för maskinell markberedning

Upplag av bark o.dyl.: tillstånd för permanenta, 
undantaget ved för husbehov under tak

Markavvattning Tillstånd för dikning, även rensning av 
befintliga om föroreningsrisk

Övrig markavvattning förbjuden

Boskaps-
skötsel

Förbud mot verksamhet med djurhållning 
undantag sällskapsdjur

Avlopp Förbud för anläggande av nya avlopp 

Förbud mot kompostering av latrin & 
avloppsslam

Ändring i avloppsanläggningar kräver tillstånd

Orenat avloppsvatten får inte släppas ut i 
vattendrag

Tillstånd för anläggande av nya avlopp 

Ändring i avloppsanläggningar kräver tillstånd

Kompostering av latrin & avloppsslam kräver tillstånd



Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreskrift Primär zon A Sekundär zon A

Avfall Förbud för deponering, mellanlagring och 
nedgrävning av avfall och förorenade 
massor 

Lagring av avfall från egen verksamhet 
förbjudet, undantag på tät yta med 
uppsamlingsmöjlighet. 

Sekundärt skydd vid lagring av flytande 
farligt avfall, max 40 liter. 

Trädgårdsavfall och rena jordmassor 
undantagna

Förbud för deponering, mellanlagring och 
nedgrävning av avfall och förorenade massor 

Lagring av avfall från egen verksamhet 
förbjudet, undantag på tät yta med 
uppsamlingsmöjlighet. 

Sekundärt skydd vid lagring av flytande 
farligt avfall, max 40 liter. 

Trädgårdsavfall och rena jordmassor 
undantagna

Täkter                   
(sand-, grus- etc)

Förbud, även för husbehovstäkter Tillstånd, även för husbehovstäkter

Gruvbrytning Förbud, även mot prospektering Förbud, även mot prospektering

Energianläggningar Förbud att anlägga i mark, berg och vatten Tillstånd att anlägga i mark, berg och 
vattendrag

Enskilda 
grundvattentäkter

Förbud för anläggning Tillstånd att anlägga

Muddring & 
markarbeten

Tillstånd, förutom mindre arbeten inom 
bostadsfastighet, ledn.arbete, väg etc

Avfall eller produkter av återvunnet avfall i 
anläggningsarbeten förbjudet

Tillstånd, förutom mindre arbeten inom 
bostadsfastighet, ledn.arbete, väg etc

Avfall eller produkter av återvunnet avfall i 
anläggningsarbeten kräver tillstånd



Föreslagna skyddsföreskrifter

Föreskrift Primär zon A Sekundär zon A

Väghållning Förbud mot upplag & tillverkn. av asfalt, 
mesa, oljegrus, vägsalt

Förbud mot kemisk halk-
/dammbekämpning 

Tillstånd för upplag & tillverkn. av asfalt, mesa, 
oljegrus, vägsalt

Snö från trafikerad yta Upplag av snö enbart från skyddszonen Upplag av snö enbart från skyddszonen

Transport av farligt 
gods 

Enbart till skyddszonen, till fastigheter m 
tillfartsväg enbart genom 
skyddsområdet, eller på länsstyrelsen 
rekommenderad transportväg för farligt 
gods 

Enbart till skyddszonen, till fastigheter m 
tillfartsväg enbart genom skyddsområdet, eller 
på länsstyrelsen rekommenderad transportväg 
för farligt gods 

Fordon och 
arbetsmaskiner

Åtgärder mot läckage krävs för 
uppställning mer än 8 timmar eller 
tankning

Fordonstvätt förbjudet, undantaget till 
sluten tank

Åtgärder mot läckage krävs för uppställning 
mer än 8 timmar eller tankning

Skoterkörning Förbud med snöskoterkörning i 
hastigheter över 30 km/h

Friluftsaktiviteter Förbud mot tävling med motordrivet 
fordon 



Förslag till skyddszoner



Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreskrift Primär zon B Sekundär zon B 

Petroleum Förbud om > 40 liter, undantaget 
transporter, drivmedel 

Sekundärt skydd vid förvaring inkl. 
stationära förbränningsmotorer. 

Tillstånd om > 250 liter, undantaget 
transporter, drivmedel

Sekundärt skydd vid förvaring inkl. 
stationära förbränningsmotorer

Förbud mot att påbörja lagring av 
sammanlagt 3 m3 petroleumprodukter i 
cistern.  

Kemikalier Tillstånd utöver normalhushåll

Uppsamlingsåtgärder mot läckage

Tillstånd utöver normalhushåll

Uppsamlingsåtgärder mot läckage

Bekämpningsmedel Tillstånd, förutom punktsanering vid 
byggnad

Förvaring förbjudet undantag på tät yta med 
uppsamlingsmöjlighet

Tillstånd, förutom punktsanering vid 
byggnad

Förvaring förbjudet undantag på tät yta med 
uppsamlingsmöjlighet

Växtnäringsämnen Tillstånd för lagring & spridning, undantag 
trädgårdsgödsel

Förbud mot spridning på tjälad -, 
vattenmättad – eller översvämmad mark 
eller utanför växtsäsong



Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreskrift Primär zon B Sekundär zon B

Skogsbruk Tillstånd för avverkning förutom manuell 
röjning 

Tillstånd för maskinell markberedning

Upplag av bark o.dyl.: , tillstånd, undantaget 
ved för husbehov under tak

Tillstånd för återplantering med kemiskt 
behandlade plantor

Tillstånd för avverkning förutom manuell röjning

Tillstånd för maskinell markberedning

Markavvattning Tillstånd för dikning, även rensning av 
befintliga om föroreningsrisk

Övrig markavvattning förbjuden

Boskaps-
skötsel

Tillstånd för verksamhet med djurhållning 
undantag sällskapsdjur

Fordon och 
arbetsmaskiner

Åtgärder mot läckage krävs för uppställning 
mer än 8 timmar eller tankning

Avlopp Förbud för anläggande av nya avlopp 

Förbud mot kompostering av latrin & 
avloppsslam

Ändring i avloppsanläggningar kräver tillstånd

Orenat avloppsvatten får inte släppas ut i 
vattendrag

Tillstånd för anläggande av nya avlopp 

Ändring i avloppsanläggningar kräver tillstånd



Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreskrift Primär zon B Sekundär zon B

Avfall Förbud för deponering, mellanlagring och 
nedgrävning av avfall och förorenade 
massor 

Lagring av avfall från egen verksamhet 
förbjudet, undantag på tät yta med 
uppsamlingsmöjlighet. 

Sekundärt skydd vid lagring av flytande 
farligt avfall, max 40 liter. 

Trädgårdsavfall och rena jordmassor 
undantagna

Förbud för deponering, mellanlagring och 
nedgrävning av avfall och förorenade massor 

Sekundärt skydd vid lagring av flytande 
farligt avfall. 

Trädgårdsavfall och rena jordmassor 
undantagna

Täkter                   
(sand-, grus- etc)

Förbud, även för husbehovstäkter

Gruvbrytning Förbud, även mot prospektering Förbud, även mot prospektering

Muddring & 
markarbeten

Tillstånd, förutom mindre arbeten inom 
bostadsfastighet, ledn.arbete, väg etc

Avfall eller produkter av återvunnet avfall i 
anläggningsarbeten kräver tillstånd

Muddring kräver tillstånd

Tillstånd, förutom mindre arbeten inom 
bostadsfastighet, ledn.arbete, väg etc

Avfall eller produkter av återvunnet avfall i 
anläggningsarbeten kräver tillstånd

Väghållning Förbud mot upplag & tillverkn. av asfalt, 
mesa, oljegrus, vägsalt

Tillstånd för upplag & tillverkn. av asfalt, 
mesa, oljegrus, vägsalt

Snö från trafikerad yta Upplag av snö enbart från skyddszonen



Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreskrift Primär zon B Sekundär zon B

Båttrafik Förbud mot utsläpp av förorenat 
ballastvatten

Förbud mot lastning, lossning och 
tankning av båt, undantag om åtgärder 
vidtas för att ytvatten inte förorenas

Båttrafik vid hastigheter över 15 knop är 
förbjuden. 

Förbud mot tävlingar med motordriven 
båt, undantaget fisketävlingar

Förbud mot utsläpp av förorenat ballastvatten

Förbud mot lastning, lossning och tankning av 
båt, undantag om åtgärder vidtas för att 
ytvatten inte förorenas

Vattenbruk Fisk- eller skaldjursodling får inte 
etableras

Tillstånd för fisk- eller skaldjursodling 

Biltrafik Förbud på vattendrag 

Transport av farligt 
gods 

Enbart till skyddszonen, till fastigheter m 
tillfartsväg enbart genom 
skyddsområdet, eller på länsstyrelsen 
rekommenderad transportväg för farligt 
gods 

Förbud på vattendrag

Tillståndsplikt, förutom om enbart till 
skyddszonen, till fastigheter m tillfartsväg 
enbart genom skyddsområdet, eller på 
länsstyrelsen rekommenderad transportväg för 
farligt gods 

Skoterkörning Förbud med snöskoterkörning på is i 
hastigheter över 30 km/h

Förbud mot snöskoterkörning på öppet 
vatten  

Friluftsaktiviteter Förbud mot tävling med motordrivet 
fordon 



Föreslagna skyddsföreskrifter – Tilläggsregelring

ENERGIANLÄGGNINGAR

Etablering av anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark eller vattendrag kräver tillstånd 
från kommunala nämnden för miljöfrågor.

ENSKILDA GRUNDVATTENTÄKTER

Anläggande av brunnar för enskilda grundvattentäkter kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.



Synpunkter på förslaget?

• Nu vid mötet

• Skriftligt till  alexandra.sjostrand@vmbyran.se eller 

Vatten & Miljöbyrån AB, Alexandra Sjöstrand, Bergvikskurvan 11C, 973 
31 Luleå

• Kontakta : Helene Eriksson om du har frågor, telefon: 0921- 621 66, 

• eller e-post; helene.eriksson@boden.se



Vad händer sen?

• Framtagande av slutgiltigt förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter

• Samråd med länsstyrelsen

• Samråd/remiss med myndigheter

• Kungörelse

• Fastställande av vattenskyddsområde i 
Länsstyrelse/kommunfullmäktige

Tack för visat intresse!


