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BILAGA 2: 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL 
SKYDDSFÖRESKRIFTERNA 

Mål 

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Mark- och 

vattenområden ska användas för lämpligaste ändamål där användning som medför en från 

allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid en avvägning mellan konkurrerande 

intressen ska det ändamål som på lämpligaste sätt främjar god hushållning prioriteras. 

Syfte 

Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa ett tillräckligt skydd för Brunne vattentäkt, både 

på kort sikt och på mycket lång sikt. Vattnets kvalitet skall bibehållas eller förbättras. 

Vattenförekomsten skall skyddas mot skador och olägenheter som kan orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan, så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas 

för dricksvattenförsörjning. 

Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt beslutet träder ikraft. Enligt 7 kap 22 § 

miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på dagen 

två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av miljö- och 

byggnämnden. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas och får 

verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast om den som 

bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om 

tillstånd respektive gjort en anmälan till miljö- och byggnämnden. 

Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken 

(1998:808). 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den 

kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att 

skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller 

grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill 

bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada 

vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla 

de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan 

fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. 
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Beredskap 

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens 

huvudman senast två år efter att dessa föreskrifter fastställts. 

Anmälan om olyckshändelse  

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas 

av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den 

kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112, den kommunala förvaltningen för 

miljöfrågor samt vattentäktens huvudman. Skyldigheten att anmäla regleras i lag (2003:778) 2 

kap. 1 § och möjlig påföljd regleras i samma lag 10 kap. 3 §.  

Ersättning  

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § 

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den 

”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias 

på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 

kap miljöbalken. 

Tillsynsmyndighet 

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

Därmed är länsstyrelsen i Västernorrlands län tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan besluta att 

överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Ny lagstiftning  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och 

som utökar skyldigheterna för sakägare inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här 

meddelade föreskrifter. 

Skyltning 

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall finnas 

skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att 

vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd med 

väghållare. 

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt uppsättas 

som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen för 

vattentäkten men bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt skall monteras av 

verksamhetsutövaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället. 

Tillstånd och anmälan 

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av tillsynsmyndigheten och 

kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att 

verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för 

yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till samhällsnämnden i 

Härnösands kommun. 

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller 

skall tillståndsprövas enligt miljöbalken kap. 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap. 11 



2011-07-01 

  3 

(vattenverksamhet) eller kap. 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad 

med stöd av miljöbalken.  

Dispensmöjligheter 

Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten meddela dispens från dessa föreskrifter. 

Vattentäktsverksamhet 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för 

vattentäktsverksamhetens bedrivande. 

Hur man överklagar 

Överklagandet skall ha inkommit till länsstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet 

kungjorts sista gången i ortstidning. 

 

 

 


