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Delgivningskvitto
Beslut om fastställelse av skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Kälarne grundvattentäkt, 
Bräcke kommun
Beslut
Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde 
för Kälarne grundvattentäkt, Västanede 2:93, Bräcke kommun. 
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon. 
Skyddsområdets utbredning framgår av bifogad karta, bilaga 1. 
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande skyddsföreskrifter 
som ska gälla inom skyddsområdet. Föreskrifterna ska gälla för befintlig och eventuellt 
tillkommande verksamhet. 
I samband med detta beslut upphävs nu gällande beslut med föreskrifter, den 22 
september 1967, AKJ 113:1967.
Detta beslut och föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Beslut om kungörelsedelgivning
Beslut om kungörelsedelgivning, bilaga 3.

Överklagande
Detta beslut kan i enlighet med 18 kap 1 § miljöbalken överklagas till regeringen, bilaga
4.

Delgivning
Kungörelsedelgivning
Delgivningskvitto enligt sändlista
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Skyddsföreskrifter
Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad 
skyddsområdeskarta, bilaga 1.
Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att skydda vårt 
viktigaste livsmedel, dricksvattnet, mot verksamheter som kan påverka grundvattnets 
kvalitet och uttagskapacitet negativt. 
För att uppnå detta krävs det insikt om att naturen och dricksvattnet har ett högt 
skyddsvärde och att människans nyttjande och påverkan av naturen förutsätter ett 
hållbart flergenerationsperspektiv. 
Vid en prövning av verksamheter inom skyddsområdet skall verksamheten prövas 
individuellt mot vattenskyddsområdets syfte. 
Kälarne skyddsområde med tillhörande föreskrifter har sin grund i Miljöbalken.
Definitioner av begrepp finns i bilaga 2.

§ 1 Vattentäktszon
Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavare för 
vattentäktsverksamhet.

§ 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

PRIMÄR SKYDDSZON

Lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får inte 
etableras. Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor på befintlig 
lagringsplats kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i 
samband med maskinella arbeten såsom schaktning, skogsavverkning eller liknande 
kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Beläggningsarbeten med bitumen/asfalt som omfattar en sammanhängande yta större än 
100 kvadratmeter skall anmälas till kommunens bygg- och miljönämnd.
All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större 
mängd än 50 liter är förbjuden, med undantag för transport av petroleumprodukter och 
andra brandfarliga vätskor, drift av den kommunala vattenförsörjningen samt drivmedel 
i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner.
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant 
sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för påkörning 
ska förvaringskärl ha påkörningsskydd.
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som 
speciellt anordnats för detta ändamål är förbjuden.
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SEKUNDÄR SKYDDSZON

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 
sammanlagt 250 liter, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd, med 
undantag för transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av 
den kommunala vattenförsörjningen samt drivmedel i fordon, transportmedel och 
arbetsmaskiner.
Hantering av bitumenhaltig vägbeläggning i samband med underhållsarbeten är 
undantaget tillstånd- och anmälningsplikt.
Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i mindre mängd än 
sammanlagt 250 liter får respektive behållare innehålla maximalt 50 liter.
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som 
speciellt anordnats för detta ändamål är förbjuden.

§ 3 Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning

PRIMÄR SKYDDSZON

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är 
genomgående transport och när det gäller normalt hushållsbruk.
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är 
förbjuden.
Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver 
tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Djurhållning av en (1) djurenhet eller mer kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan 
lagstiftning.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd. Undantaget från tillståndskrav är genomgående transport och när det gäller 
normalt hushållsbruk.
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver 
tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver 
tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Djurhållning av tre (3) djurenheter eller mer kräver anmälan till kommunens bygg- och 
miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan 
lagstiftning.
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§ 4 Avloppsvatten och avloppsanläggningar

PRIMÄR SKYDDSZON

Ny avloppsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Ny avloppsanläggning för hushållsspillvatten kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd.

§ 5 Upplag och deponier

PRIMÄR SKYDDSZON

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 
om maximalt ett år är undantaget förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- 
och miljönämnd. Lagring av brännved för hushållsbruk är undantaget från förbud och 
tillståndsplikt.
Vattenbegjutning av upplag är förbjudet.
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. 
Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är 
förbjuden. Upplag av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget 
från förbudet.
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är 
förbjudet.
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.
Upplag av vägsalt, saltinblandad sand eller saltinblandat grus är förbjudet.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet 
om maximalt ett år är undantaget förbudet i de fall avverkningen har skett inom 
skyddsområdet. Upplag med en varaktighet om maximalt ett år av bark, flis, spån, 
timmer och liknande med ursprung utanför vattenskyddsområdet är undantaget förbudet 
men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Lagring av brännved för 
hushållsbehov är undantaget från förbudet.
Vattenbegjutning av upplag är förbjudet.
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. 
Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är 
förbjuden. Upplag och mellanlagring av returträ, trädgårdsavfall, rena jordmassor eller 
motsvarande är undantaget från förbudet.
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är 
förbjudet.
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.
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Upplag av vägsalt är förbjudet. Upplag av saltinblandad sand och saltinblandat grus 
med maximalt 4 % salt är undantaget från förbudet.

§ 6 Vägar, väghållning, terrängkörning

PRIMÄR SKYDDSZON

Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd.
Nyanläggning av statlig väg som prövas genom vägplan enligt Väglag (1971:948) eller 
järnväg som prövas genom järnvägsplan enligt Lag (1995:1649) om byggande av 
järnväg är undantaget tillståndsplikt hos kommunens bygg- och miljönämnd.
Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av 
kommunens bygg- och miljönämnd.
Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 4% salt är 
undantaget tillståndsplikten.
Terrängkörning på barmark kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd, 
förutom då terrängkörningen omfattas av restriktioner enligt annan lagstiftning.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd.
Nyanläggning av statlig väg som prövas genom vägplan enligt Väglag (1971:948) eller 
järnväg som prövas genom järnvägsplan enligt Lag (1995:1649) om byggande av 
järnväg är undantaget tillståndsplikt hos kommunens bygg- och miljönämnd.
Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av 
kommunens bygg- och miljönämnd.
Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 4% salt är 
undantaget tillståndsplikten.

§ 7 Täktverksamhet och andra markarbeten

PRIMÄR SKYDDSZON

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver 
tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är 
förbjudet.
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, 
spontning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd.
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Schaktnings- och grävarbeten som sker inom ramen för normala drift- och 
underhållsarbeten av väg 323, 729 och Stambanan genom övre Norrland är undantaget 
tillstånd- och anmälningsplikt.
VA-huvudmannens reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är 
undantaget tillståndsplikten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver 
tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är 
förbjudet.
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, pålning, 
spontning, och andra liknande arbeten kräver anmälan till kommunens bygg- och 
miljönämnd.
Schaktnings- och grävarbeten som sker inom ramen för normala drift- och 
underhållsarbeten av väg 323, 729 och Stambanan genom övre Norrland är undantaget 
tillstånd- och anmälningsplikt.
VA-huvudmannens reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är 
undantaget  tillstånds- och anmälningsplikten.

§ 8 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av grundvatten

PRIMÄR SKYDDSZON

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och 
mark är förbjuden.
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord är förbjuden. Undantaget från 
förbudet är ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och 
mark kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord kräver tillstånd av kommunens 
bygg- och miljönämnd. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den 
allmänna vattenförsörjningen.

§ 9 Genomgående transport

PRIMÄR SKYDDSZON

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 323, 729 och Stambanan 
genom övre Norrland.
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SEKUNDÄR SKYDDSZON

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 323, 729 och Stambanan 
genom övre Norrland.

§ 10 Skogsbruk

PRIMÄR SKYDDSZON

Skogsavverkning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande 
åtgärder kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Manuell och 
motormanuell skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget 
tillståndsplikten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Skogsavverkning kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. 
Markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande 
arbeten kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. Manuell och 
motormanuell skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget 
anmälningsplikten.

§ 11 Övrig verksamhet

PRIMÄR SKYDDSZON

Etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten, är förbjuden.
Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller 
överblivna läkemedel på sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet.
Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än 
kemiska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor, som 
inte redan omfattas av tillståndsplikt enligt dessa vattenskyddsföreskrifter eller 
lagstiftning eller annan föreskrift, kräver tillstånd av kommunens bygg- och 
miljönämnd. Undantaget från tillståndsplikten är hantering för normalt hushållsbruk.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
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miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller 
grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.
Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller 
överblivna läkemedel på sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet.

§ 12 Allmänna bestämmelser

SKYLTAR

Huvudmannen för vattentäkten ska sörja för att informationsskyltar om vattentäkten 
finns uppsatta på väl synliga platser invid väg eller järnväg som leder in i eller genom 
skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt rekommendationer som utgivits av 
Naturvårdsverket. Annans mark får tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte 
kan träffas på frivillig väg kan kommunen i egenskap av huvudman ålägga en 
markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.

ÖVERGÅNGSREGLER

Befintlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt dessa föreskrifter ska senast två år 
efter det att föreskrifterna har vunnit laga kraft lämna in ansökan om tillstånd enligt 
dessa föreskrifter. Ny tillståndspliktig verksamhet får påbörjas endast om tillstånd 
erhållits.

Mål och syfte
Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att skydda vårt 
viktigaste livsmedel, dricksvattnet, mot verksamheter som kan påverka grundvattnets 
kvalitet och uttagskapacitet negativt. För att uppnå detta krävs det insikt om att naturen 
och dricksvattnet har ett högt skyddsvärde och att människans nyttjande och påverkan 
av naturen förutsätter ett hållbart flergenerationsperspektiv. 
Vattentäktens befintliga skyddsområde är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande. 
Det nya förslaget till skyddsområde syftar till att skapa ett skydd som harmoniserar med 
nu gällande lagstiftning. 

Zonindelning av vattenskyddsområdena
Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon. 
Omfattningen av vattenskyddsområdet samt avgränsningarna för skyddszonerna 
framgår av upprättad skyddsområdeskarta, bilaga 1.
Utgångsläget för avgränsningen har varit att om möjligt bibehålla det befintliga 
skyddsområdets utsträckning om detta kan motiveras utifrån kontrollberäkningar av 
uppehållstider och bedömningar utifrån de tidigare undersökningarna och tabellvärden.

 Vattentäktszonen utgörs av området närmast råvattenbrunnarna. 
 Primär skyddszon: Vid bestämning av ett skyddsområdes primära zons yttre 

gräns bör den yttre gränsen omfatta minst 100 dygns uppehållstid till 
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vattentäktszonen. Enligt beräkningar överensstämmer den primära skyddszonen 
med den tidigare inre skyddszonen.

 Sekundär skyddszon: Vid bestämning av ett skyddsområdes sekundära zons 
yttre gräns bör den motsvara minst ett års uppehållstid. 
Nuvarande omfattning av den yttre skyddszonen är rimlig och väl tilltagen i 
förhållande till det minimiavstånd som anges för den sekundära skyddszonens 
yttre gräns enligt naturvårdsverkets tidigare rekommendationer. Den del av 
skyddszonen som sträcker sig norr om vattentäkten föreslås få en något mindre 
omfattning än den nuvarande yttre skyddszonen. Den storskaliga 
grundvattenströmningen motivera en något mindre utsträckning norr om 
vattentäkten. Avgränsningen är anpassad till fastighetsgränser. Då områdets 
geologi är komplex är det fullt rimligt att grövre sediment förekommer i ytan 
eller i lager under en täckande morän. Den sekundära skyddszonen föreslås 
därför i de södra delarna överensstämma med den tidigare yttre skyddszonen.               

 Tertiär skyddszon: Någon tertiär skyddszon föreslås inte. Ett bra 
grundvattenskydd kan uppnås med de föreslagna primära och sekundära 
skyddszonerna.

Redogörelse av ärendet
Sökande om inrättande av vattenskyddsområde, huvudman för vattenanläggningen och i 
vars intresse vattenskyddsområdet fastställs är Bräcke kommun.
Samråd har skett under våren 2017 mellan Bräcke kommun och Länsstyrelsen om att 
förklara Kälarne grundvattentäkt som vattenskyddsområde. 
Aktuellt underlag till beslut skickades under oktober/november 2021 på samråd till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU), 
samt till Miljö- och Byggnämnden och Trafikverket, i enlighet med 25 och 25 a, b och 
26 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken (FOM). 
Underlaget skickades även till Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Skogsstyrelsen. 
Yttranden har kommit in från Trafikverket. SGU hänvisar till myndighetens generella 
synpunkter i ärenden om vattenskyddsområden, HaV har meddelat att de avstår från att 
yttra sig i ärendet och Skogsstyrelsen har meddelat att de inte har några synpunkter. 
Ärendet har kungjorts, ägare och innehavare av särskild rätt har förelagts att yttra sig 
över förslaget med föreskrifter samt har ställts ut i föreskriven ordning, enligt 24 § FOM 
samt Delgivningslag (2010:1932). Bräcke kommun har bemött inkomna yttranden. En 
konsekvensutredning är genomförd enligt 4 § Förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning.
Vattendom för vattentäkten saknas.

Yttranden
Då det varit oklart var gränsen till den primära skyddszonen går i förhållande till den 
väg som löper i nord-sydlig riktning vid gränsen mellan primär- och sekundär zon har 
kommunen förtydligat att vägområdet i dess hela bredd ingår i den primära 
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skyddszonen. Kartor som redovisar det föreslagna skyddsområdet i ansökans bilaga 2 
har för tydlighetens skull justerats av kommunen. Justeringen består av att gränsen för 
primär zon har justerats 40 centimeter åt öster. Orsak till justeringen är att gränsen, i den 
karta som skickades ut på remiss, inte gick på fastighetskartans vägmitt (väg 729). Om 
gränsen går i vägmitt blir det tydligare för berörda att avgöra var gränsen går. Gränsen 
går dock fortfarande på vägen. Länsstyrelsen bedömer att justeringen inte innebär en 
påverkan av betydelse då vägområdet i dess hela bredd ingår i den primära zonen.

Synpunkter från Trafikverket
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för drift och underhåll av 
statliga väg- och järnvägsanläggningar. 
Transportsystemen har betydelse för landets vattenförvaltning och kan påverka 
kvaliteten på yt- och grundvatten. Vattenskyddsområden med dess restriktioner och 
även andra skyddade områden, kan påverka transportsystemet och dess förutsättningar 
att fungera och bedrivas. Det är viktigt att redan i planprocessen beakta dessa olika 
intressen och göra nödvändiga avvägningar. 
Trafikverket anser att normal drift och underhåll av våra statliga vägar och järnvägar 
ska kunna ske utan särskilda restriktioner. 
Med normal drift och underhåll menas att kontinuerligt hålla väg/järnväg i användbart 
skick för trafiken och att avhjälpa brister som äventyrar trafiksäkerhet och bärighet och 
beständighet. Driftåtgärder är kortsiktiga, och innefattar exempelvis snöröjning och 
halkbekämpning. Med underhållsåtgärder menas långsiktiga åtgärder som syftar till att 
upprätthålla och återställa väg/järnvägs tillstånd som till exempel mindre 
beläggningsarbeten, dikesrensning, byten av vägtrummor, skötsel av vägmärken, och 
när det förekommer, även underhåll av tex vägräcken, belysning, vägmarkering, 
viltstängsel, bullerskydd, sidoanläggningar, kantstolpar och sidoområden. 
Det är av största vikt att kunna utföra halkbekämpning på bästa sätt, för att undvika 
olycka som kan medföra personskador och risk för vattenskyddsområdet. Det är alltså 
även viktigt ur en risksynpunkt för vattenskyddet Med tanke på den pågående 
klimatförändringen, med mildare vintrar för stora delar av Sverige, bör driftsansvarig ha 
möjligheten att ta till bästa möjliga halkbekämpning för att undvika olycka, då områden 
i Mellansverige kan förväntas få fler perioder med svarthalka på grund av ett mildare 
vinterväder. 
Vattenskyddsområdets gränser
Eftersom väg 729 ligger i gränsen mellan sekundär och primär skyddszon och väg 323 
ligger inom sekundär skyddszon, så bör det förtydligas att båda ligger inom sekundär 
skyddszon. Stambanan genom övre Norrland går i gränsen till sekundär skyddszon och 
det bör förtydligas att den ligger utanför sekundär skyddszon.
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Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter
§ 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Generellt anser Trafikverket att det inte ska krävas tillstånd för att utföra 
beläggningsarbeten som inkluderar asfalt/bitumen.
§ 3 Bekämpningsmedel
Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 
Sekundär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd 
Trafikverket anser generellt att användandet av bekämpningsmedel på järnvägar bör 
vara anmälningspliktigt och inte tillståndspliktigt. Trafikverket ska alltid följa 
miljöbalkens försiktighetsprincip och inget tyder på att det sker spridning från banvallar 
vid användandet då det sker maskinellt och koncentreras till mitten av banvallen. Dock 
ger anmälningsplikt en möjlighet att informera och ha dialog med kommunen. I detta 
fall bör järnvägen anses ligga utanför sekundär skyddszon, och inte beröras av 
anmälningsplikt. 
§ 5 Upplag och deponier
Primär skyddszon: Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära 
skyddszonen är förbjudet. Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. Upplag av 
vägsalt, saltinblandad sand eller saltinblandat grus är förbjudet. 
Sekundär skyddszon: Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför 
vattenskyddsområdet är förbjudet. Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. Upplag 
av vägsalt är förbjudet. Upplag av saltinblandad sand och saltinblandat grus med 
maximalt 2 % salt är undantaget från förbudet. 
Den angivna gränsen för % saltinblandning bör ändras till 4 % då det är den inblandning 
som är tillämplig och det också brukar vara den gräns som används i skyddsföreskrifter 
för vattentäkter. 
§ 6 Vägar, väghållning, terrängkörning
Primär skyddszon: Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens 
bygg- och miljönämnd.
Trafikverket anser att det bör förtydligas att detta inte gäller statliga vägar, som prövas 
inom gällande planläggningsprocess. 
Primär och sekundär skyddszon: Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller 
dammbindning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Spridning av 
saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2 % salt är undantaget 
tillståndsplikten.
Trafikverket anser att man inte bör tillämpa tillståndsplikt, utan att man bör använda 
anmälningsplikt för vägnät inom primär och sekundär skyddszon som kontinuerligt 
halkbekämpas med salt. Undantaget för saltinblandad sand och saltinblandat grus är bra, 
men % salt bör anges till 4 %, se ovan. 



12 (19)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2021-12-20
 

513-6428-2018
 

Väg 729 har ÅDT 470 fordon per dygn och är en klass 5 väg och 323 har ÅDT 640 
fordon per dygn och är en klass 4 väg. Det innebär att de halkbekämpas med 
saltinblandad sand, men behovet finns att salta väg 323 under höstsäsongen utifrån 
klimatförändringar som ger oss mer regn på kalla vägbanor och leder till extrem halka.  
När sådana situationer uppstår måste salt kunna användas utan anmälan. 
§ 7 Täktverksamhet och andra markarbeten
Primär och sekundär skyddszon: Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är 
undantagna från förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. 
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är 
förbjudet. Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrning, 
pålning, spontning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- 
och miljönämnd (anmälan i sekundär skyddszon). 
Trafikverket anser generellt att de schaktnings- och grävningsarbeten som Trafikverket 
behöver göra för sin järnvägs-/väghållning, dvs normala drift och underhållsarbeten, 
undantas från krav på tillstånd eller anmälan. 
§9 Genomgående transport
Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods får endast ske 
på väg 323, 729 och Inlandsbanan. Bra att tydligt peka ut de vägar och järnvägar som 
är till för att kunna transportera farligt gods. Det ska vara Stambanan genom övre 
Norrland, inte Inlandsbanan.
Kommunens bemötande
Kommunen bedömer att Trafikverkets synpunkter angående § 2 i förslaget till 
föreskrifter är rimliga, och föreslår att § 2 kompletteras med följande formulering för 
primär skyddszon; Beläggningsarbeten med bitumen/asfalt som omfattar en 
sammanhängande yta större än 100 kvadratmeter skall anmälas till kommunens bygg- 
och miljönämnd. För sekundär skyddszon föreslår kommunen följande kompletterande 
text; Hantering av bitumenhaltig vägbeläggning i samband med underhållsarbeten är 
undantaget tillstånds- och anmälningsplikt. Kommunen kommenterar samtidigt att 
föreskriften i den sekundära zonen gäller underhåll, inte beläggningsarbeten på obelagd 
väg. 
Angående § 3 anser kommunen att tillståndsplikt för hantering av kemiska 
bekämpningsmedel i sekundär skyddszon är lämpligt. Tillståndsplikten är generell för 
alla verksamheter som kan tänkas förekomma i området i nutid och framtid. Ett 
tillståndsförfarande bör inte vara särskilt komplicerat för en verksamhetsutövare med 
goda rutiner och kännedom om hantering av miljörisker.
För § 5 anser kommunen synpunkten rimlig och procenttalet för inblandning av salt 
revideras från 2% till 4%.
När det gäller § 6 anser kommunen att tillståndsplikt för nyanläggning av väg ska gälla 
även på Trafikverkets vägar. Vattentäktens värde kan inte underskattas och kommunen 
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anser att det är rimligt att även Trafikverkets vägar omfattas på samma sätt som övriga 
vägar.
Kommunen anser att tillståndsplikt för spridning av vägsalt skall vara tillståndspliktigt. 
Även om det skall finnas föreskrivet hur stor en saltgiva skall vara är det av stor vikt att 
det säkerställs att entreprenörer har förståelse för vattentäktens värde men även 
förståelse för de irreversibla skador som på sikt kan orsakas vid felaktig 
halkbekämpning. Att upprätta en ansökan om tillstånd för halkbekämpning inom torde 
vara relativt enkelt för Trafikverket. Tillstånd bör kunna sökas för flera år.
Kommunen bedömer att Trafikverkets synpunkter är rimliga vad gäller § 7 och 
skrivningarna om tillstånds- och anmälningsplikt har ändrats i sekundär skyddszon där 
Trafikverket har infrastruktur, enligt följande; Schaktnings- och grävarbeten som sker 
inom ramen för normala drift- och underhållsarbeten av väg 323, 729 och stambanan 
genom övre Norrland är undantaget tillstånd- och anmälningsplikt.

Länsstyrelsens kommentar
Länsstyrelsen vill förtydliga att väg 729 ligger inom både sekundär och primär zon och 
väg 323 samt järnvägen ligger inom sekundär zon.
 
Statliga vägar prövas genom vägplan enligt Väglag (1971:948) och järnväg prövas 
genom järnvägsplan enligt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Med anledning 
av ovanstående har § 6 kompletterats med ett stycke innehållande skrivning om 
undantag från tillståndsplikt hos kommunens bygg- och miljönämnd.

Synpunkter från Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Behovet av begränsning i föreskrifterna § 2 rörande hantering av petroleumprodukter, 
och andra brandfarliga vätskor inom sekundär skyddszon, ifrågasätts dock med hänsyn 
till den mycket säkra hantering som idag sker av petroleumprodukter. SCA har i övrigt 
inte något att erinra mot föreslaget skyddsområde och de föreslagna 
skyddsföreskrifterna. 
Kommunens bemötande
Kommunen skriver i sitt bemötande att § 2 har sin grund i att petroleumprodukter kan 
ha en stor påverkan på dricksvattenkvaliteten redan vid mycket låga halter. De 
föreslagna föreskrifterna vänder sig till verksamhetsutövare i allmänhet och inte 
specifikt till SCA. Då dricksvatten är en mycket skyddsvärd resurs anser kommunen att 
det är fullt rimligt att tillstånd krävs. På så sätt säkerställs att en verksamhetsutövare har 
den kunskap som kan förväntas då det gäller skyddsåtgärder inom ett 
vattenskyddsområde. Föreskrifterna är tänkta att fungera under många år framöver och 
det kan inte förutsättas att framtida verksamhetsutövare har samma hantering som SCA 
har idag. Ett tillståndsförfarande är inte särskilt komplicerat för en verksamhetsutövare 
med goda rutiner och kännedom om hantering av miljörisker.



14 (19)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2021-12-20
 

513-6428-2018
 

Synpunkter från E.ON Energidistribution AB
Inom skyddsområdet har E.ON i dagsläget två nätstationer med mindre transformatorer, 
i områdets östra kant invid järnvägen finns en fördelningsstation placerad, den fungerar 
som en förgrenings plats för vårat mellanspänningsnät. Fördelningsstationen är också en 
plats där det eventuellt kan bli nödvändigt att installera transformering, vid till exempel 
förstärkning av elnätet. 
E.ON vill veta om skyddsområdet förändrar förutsättningar för en fortsatt användning 
av fördelningsstationen på platsen den i dag har och hänvisar till bifogad karta.
Kommunens bemötande
Kommunen svarar att inrättande av vattenskyddsområdet påverkar verksamhetsutövare. 
Bland annat påverkas man då det gäller petroleumhantering där tillstånd kan krävas. Vid 
en åtgärd inom området kan tillsynsmyndigheten tex komma att ställa krav på var och 
hur uppställning av maskiner kan ske eller andra skyddsåtgärder för att minimera risken 
och konsekvenserna av en olycka. Även om det förutsätts att E.ON har ett väl 
fungerande miljöarbete är dricksvattentäkten av ett mycket stort värde för samhället. 
Det förekommer ett stort antal fördelningsstationer inom vattenskyddsområden i landet 
och driften av dessa fortgår oftast på ett liknande sätt som innan vattenskyddsområdets 
inrättande, förutsatt att verksamheten är välskött. Huvudmannen för 
dricksvattenförsörjningen kan inte gå in i detalj på vilka krav som kan komma att ställas 
på en verksamhetsutövare i området då detta blir en fråga för tillsynsmyndigheten.

Synpunkter från Bygg- och miljönämnden
Då det i underlaget framgår att vattentäkten är ekonomiskt värderad och har ett mycket 
högt skyddsvärde samt att reservalternativ saknas är det särskilt viktigt att 
vattentillgången skyddas för att säkra tillgång på dricksvatten för framtiden. 
Det framgår i underlaget att enbart vissa resultat avseende råvattnets kvalitet redovisats. 
Bedömningen är att så många olika analyser som möjligt av råvattendata utgör ett 
viktigt underlag i vattenskyddsärenden då det yttersta syftet med områdesskyddet är att 
bibehålla eller i bästa fall förbättra råvattnets användbarhet för dricksvattenproduktion. 
Sammanställning av trender över tid gällande analysresultat från utökad provtagning av 
råvattenkvaliteten saknas i remissunderlaget. 
I motiven till området indelning i zoner hänvisas mycket till Naturvårdsverkets handbok 
om vattenskyddsområde 2010:5 och Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16, 
avseende beräkning av uppehållstider i mark för grundvatten, transporttider i 
strömmande vattendrag och fasta skyddsavstånd för strandområde. Det är viktigt att 
avgränsningen av området hänger samman med riskbedömningen i ärendet och att både 
naturgivna faktorer av betydelse beaktas liksom identifierade riskkällor vid 
avgränsningen av området och eventuell indelning i olika zoner. 
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden är ersatt av nyare vägledning från 
Hav och vattenmyndigheten Rapport 2021:4. 
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Då underlaget är några år gammalt är laghänvisningarna felaktiga och behöver justeras 
så att de stämmer överens med nuvarande lagstiftning. 
Den samlade bedömning är dock att underlaget kan ligga till grund för beslut i ärendet. 
Kommunens bemötande
Enligt kommunen är synpunkterna välkomna, och justeringar har gjorts i ansökans 
bilaga 3, föreskrifter för fastställelse. I ansökans bilaga 1 som utgörs av den tekniska 
beskrivningen där föreskrifterna redovisas med motiv ändras föreskrifterna, men 
hänvisningar till andra författningar och råd justeras inte. Då förslaget till föreskrifter 
togs fram var dessa gällande. För framtida förståelse av föreskrifterna kan det vara 
motiverat att motiveringarna lämnas i huvudsak ojusterade.

Länsstyrelsens bedömning
Syftet med vattenskyddsområdet är att det ska utformas på ett sådant sätt att garantier 
skapas för att råvattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål, 
proposition 1997/98:45 Del 2 s 93. Skyddsföreskrifterna är därför utformade för att 
informera markägare och nyttjare inom skyddsområdet om de regler som gäller till 
skydd av mark och vatten för att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet. 
Ett vattenskyddsområde innefattar ofta ett flertal olika typer av markanvändning och 
verksamheter såsom bebyggelse, vägar och järnvägar, jordbruk och skogsbruk samt 
industriell verksamhet. Det beror på att rent historiskt har vattentäkter anlagts där 
behovet av vatten har funnits, det vill säga där människor har etablerat sig. Med hänsyn 
till mångfalden av verksamheter och åtgärder som vidtas inom sådana områden är det 
extra viktigt att ett formellt skydd finns för det vatten som ska användas som 
dricksvatten. Det optimala är att redan vid anläggandet av vattentäkter utgå ifrån platser 
där minst risk för förorening av vattnet finns. En etablering styrs dock också av 
tillgången till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar kvalitet. 
Att inrätta ett vattenskyddsområde och meddela skyddsföreskrifter innebär att EU:s 
ramdirektiv för vatten tillämpas och genomförs. I aktuell Förvaltningsplan 2016-2021 
del 4 Åtgärdsprogram 2016-2021 och åtgärd 4 anges att länsstyrelserna ska prioritera 
arbetet med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. En reviderad Förvaltningsplan med 
Åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 finns framtaget för att i närtid beslutas av 
Regeringen.
I och med fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter har skyddet för 
dricksvattentäkten stärkts avseende bland annat kemikalier och andra föroreningar 
vilket innebär ett steg mot att uppnå Agenda 2030 och delmål 3.9 Till 2030 väsentligt 
minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt 
föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark samt även ett steg mot mål 6 
att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
För att nå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger det regionala 
åtgärdsprogrammet Så når vi miljömålen i Jämtlands län 2017-2020 att Nya 
vattenskyddsområden behöver inrättas och äldre revideras så att alla kommunala 
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dricksvattentäkter har ett aktuellt skydd enligt miljöbalken. Enligt Åtgärder 2021- så 
når vi miljömålen i Jämtlands län kommer Länsstyrelsen att fortsätta stödja 
kommunernas arbete med vattenskyddsområden. Även i Regional 
vattenförsörjningsplan för Jämtlands län lyfts vikten av att inrätta vattenskyddsområden 
och meddela skyddsföreskrifter för skyddandet av dricksvatten.
Riksintresse för järnväg finns inom vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen bedömer att 
skyddsföreskrifterna inte påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.
Vattenskyddsområdet finns inom riksintresse för Skyddade vattendrag. Länsstyrelsen 
bedömer att skyddsföreskrifterna inte medför någon ökad negativ miljöpåverkan eller 
endast en tillfällig sådan ökad påverkan på riksintresset.
Riksintresse för rennäring och kärnområde av riksintresse för rennäringen finns 5 till 6 
kilometer från vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen bedömer att bestämmelserna i 
vattenskyddsbeslutet inte påtagligt försvårar näringens bedrivande.
Ett vattenområde får, enligt miljöbalken, förklaras som vattenskyddsområde av 
länsstyrelsen till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkten. Länsstyrelsen ska meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att 
tillgodose syftet med området. 
Länsstyrelsen bedömer att Kälarne grundvattentäkt uppfyller förutsättningarna att 
beslutas som vattenskyddsområde. Länsstyrelsen bedömer att ansökan med tekniskt 
underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt sökandens 
bemötande av inkomna yttranden utgör grund för avgränsning och föreskrifter. 
Länsstyrelsen bedömer dessa underlag som tillräckliga för att kunna besluta om 
vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. 
Vattenskyddsområdet är ett angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen bedömer att de 
föreslagna skyddsföreskrifterna såsom de slutligen bestämts inte medför större intrång 
för berörda fastigheter än vad dessa i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken är skyldiga 
att tåla och anser därför att vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna 
kan fastställas. Länsstyrelsen finner i konsekvensutredningen att intresset av att skydda 
människors hälsa uppväger den inverkan som en reglering får för enskilda.  
Vid utformningen av skyddsföreskrifterna har Naturvårdsverkets Handbok om 
vattenskyddsområde (2010:5) och tidigare gällande allmänna råd (NFS 2003:16) 
beaktats, (AR 2003:16 upphävdes 27 januari 2020. Handbok 2010:5 har i februari 2021 
ersatts av Havs- och vattenmyndighetens vägledning 2021:4)
Genom kommunens arbete med att ta fram förslag till ett vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter har dricksvattentäkten fått ett aktuellt skydd enligt 
miljöbalken.  
Förutom att vattentäkten har fått ett skydd, har bildandet av vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter inneburit en ökad kunskap och medvetenhet både hos 
allmänhet, fastighetsägare, verksamhetsutövare och huvudman. 
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett vattenområde förklaras som vattenskyddsområde 
av länsstyrelsen till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 
antas komma att utnyttjas för vattentäkten. 
Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att 
tillgodose syftet med området. Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de 
överklagas. 
En bedömning har gjorts om hur bestämmelserna i vattenskyddsbeslutet påverkar 
bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken. 

Information

Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade 
föreskrifter. Dispens får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken meddelas endast om det är 
förenligt med föreskrifternas syfte. Länsstyrelsen kan då föreskriva särskilda villkor 
som behövs för att undvika vattenförorening. Vad en ansökan om dispens ska innehålla 
regleras i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 kap 
4 § miljöbalken. Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, Bräcke 
kommun. Den som vill göra anspråk på ersättning ska väcka talan hos mark- och 
miljödomstolen mot kommunen inom ett år från att detta beslut vunnit laga kraft, enligt 
31 kap 13 § miljöbalken. 

Överträdelse av skyddsföreskrifter
Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
miljöbalken. 

Tillsynsmyndighet
Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen Jämtlands län som 
även är tillsynsmyndighet.
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Beslut
 
Datum Diarienummer
2021-12-20
 

513-6428-2018
 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med miljöskyddshandläggare Anna 
Holmer som föredragande. I den slutliga handläggningen deltog även funktionschef 
Sara Huss.

Marita Ljung Anna Holmer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia + bilagor
Enligt sändlista 

Bilagor
Bilaga 1 Karta över vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon
Bilaga 2 Definitioner av begrepp
Bilaga 3 Beslut om kungörelsedelgivning
Bilaga 4 Överklagandehänvisning regeringen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslut
 
Datum Diarienummer
2021-12-20
 

513-6428-2018
 

Bilaga 4
Överklagandehänvisning regeringen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
regeringen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be 
att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det 
regeringen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 6428-2018.
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