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Beslut om fastställelse av vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Backe 
grundvattentäkt, Strömsunds kommun
Beslut
Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde 
för Backe grundvattentäkt, Backe 16:1, Strömsunds 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.
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

1. Föreskrifter

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad 
skyddsområdeskarta, bilaga 1.
Definitioner av begrepp
Definitioner av begrepp, bilaga 2.

1 § SÄRSKILT OM VATTENTÄKTSZON
Inom vattentäktszonen (brunnsområdet) får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
Området ska vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som ska hållas låst. 
Vattentäktszonen får endast disponeras av vattentäktens huvudman.

3 § PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Primär skyddszon

Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor, kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna 
tankar eller transporter genom skyddszon.
Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med 
olja för uppvärmning, undantas från kravet på tillstånd.
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske 
på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Parkering eller uppställning av fordon ska ske så att risk för förorening av grund- eller 
ytvatten inte uppkommer. 

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga 
vätskor, kräver anmälan till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna 
tankar eller transporter genom skyddszon. 
Från kravet på anmälan undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning. Kravet på anmälan gäller 
inte för hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 
eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken.
Hantering av upp till 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska 
ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
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Parkering eller uppställning av fordon ska ske så att risk för förorening av grund- eller 
ytvatten inte uppkommer.

4 § BEKÄMPNINGSMEDEL, GÖDNINGSMEDEL OCH ENSILAGE

Primär skyddszon

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 
Yrkesmässig spridning av gödningsmedel såsom naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken. Vid spridning av gödningsmedel ska den påförda mängden anpassas så att 
yt- och grundvatten inte påverkas. Gödningsmedel får inte spridas på frusen, tjälad eller 
snötäckt mark. Gödningsmedel får inte spridas närmare vattentäktszon än 20 meter.
Naturgödsel och andra gödningsmedel får endast lagras på tätt underlag. 
Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och underhållas. 
Verksamhetsutövaren ska regelbundet inspektera anläggningar och utrustning. 
Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver tillstånd 
av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. För befintliga 
anläggningar får tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda regler. 
Ensilage får endast hanteras på ett sådant sätt att inte yt- eller grundvatten förorenas. 
Lagring av kasserade ensilagebalar direkt på mark är förbjudet. Upplag och 
hanteringsytor för ensilage och kasserade ensilagebalar ska vara hårdgjorda samt 
försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Kravet på 
upplagsplatser gäller inte balar avsedda för utfodring som är väl inplastade och utan 
skador.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, kräver tillstånd från den 
kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.
Yrkesmässig spridning av gödningsmedel såsom naturgödsel, handelsgödsel och 
avloppsslam, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken. Vid spridning av gödningsmedel ska den påförda mängden anpassas så att 
yt- och grundvatten inte påverkas. Gödningsmedel får inte spridas på frusen, snötäckt 
eller tjälad mark. 
Lagring av naturgödsel och andra gödningsmedel direkt på mark är förbjudet, med 
undantag för lagring av ströbäddsgödsel. Ströbäddsgödsel får ej lagras direkt på mark 
längre än ett år innan den sprids.
Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver anmälan 
till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 
Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och underhållas. 
Verksamhetsutövaren ska regelbundet inspektera anläggningar och utrustning.
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Ensilage ska hanteras så att det inte uppstår risk för förorening av yt- och grundvatten.

5 § DJURHÅLLNING

Primär skyddszon

Hållande av mer än 10 hundar i rastgård utomhus, per fastighet, kräver tillstånd från den 
kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 
Hållande av lantbruksdjur utomhus när det inte är betessäsong och som överstiger 2 
djurenheter enligt 2 kap Miljöprövningsförordningen (2013:251), kräver tillstånd från 
den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 

6 § AVVERKNING AV SKOG OCH UPPLAG AV TIMMER 

Primär skyddszon

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, är förbjudet. 
Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget förbudet men 
kräver tillstånd av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. 
Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud, respektive 
tillståndsplikt. 
Transporter, avverkning och markberedning ska utföras så att körskador undviks i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Sekundär skyddszon

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet.
Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget förbudet. 
Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud, respektive 
tillståndsplikt. 
Transporter, avverkning och markberedning ska utföras så att körskador undviks i så 
stor utsträckning som möjligt. 

7 § INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

Primär skyddszon

Nyanläggande eller ändring av befintlig anläggning för infiltration eller utsläpp av 
avloppsvatten (inklusive bad-, disk- och tvättvatten), kräver tillstånd från den 
kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Kravet på tillstånd enligt 
dessa föreskrifter gäller dock inte för anläggning som är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken (1998:808). Kravet gäller inte heller för avloppsanläggning för vilken 
anmälan enligt miljöbalken inlämnats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.
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Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar ska vara täta samt 
underhållas så att funktionen ej försämras. Verksamhetsutövaren ska kontrollera 
ledningarna regelbundet. 

Sekundär skyddszon

Nyanläggande eller ändring av befintlig anläggning för infiltration eller utsläpp av 
avloppsvatten (inklusive bad,-disk och tvättvatten), kräver tillstånd från den kommunala 
nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Kravet på tillstånd enligt dessa föreskrifter 
gäller dock inte för anläggning som är tillståndspliktig enligt miljöbalken (1998:808). 
Kravet gäller inte heller för avloppsanläggning för vilken anmälan enligt miljöbalken 
inlämnats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter. 

8 § AVFALLSHANTERING OCH DEPONERING

Primär skyddszon

Det är förbjudet att deponera, gräva ner eller anordna upplag av avfall som kan förorena 
mark- eller grundvatten. Kompostering av latrin kräver tillstånd från den kommunala 
nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.
Det är förbjudet att lägga upp eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och andra 
överskottsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena 
mark, yt- eller grundvatten. Upplag och användning av rena jordmassor, eller massor 
som klarar kraven på känslig markanvändning (KM), är undantaget från förbudet.
Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära skyddszonen, är 
förbjudet.

Sekundär skyddszon

Det är förbjudet att deponera, gräva ner eller anordna upplag av avfall som kan förorena 
mark- eller grundvatten. 
Det är förbjudet att lägga upp eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och andra 
överskottsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena 
mark, yt- eller grundvatten. Upplag och användning av rena jordmassor, eller massor 
som klarar kraven på känslig markanvändning (KM), är undantaget från förbudet.
Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära- och sekundära 
skyddszonen, är förbjudet.

9 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Primär skyddszon

Det krävs tillstånd att bedriva verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- 
eller grundvatten, och som är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken 
(1988:808). Frågor om tillstånd handläggs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn 
enligt miljöbalken.
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Sekundär skyddszon

Det krävs tillstånd att bedriva verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- 
eller grundvatten, och som är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken 
(1988:808). Frågor om tillstånd handläggs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn 
enligt miljöbalken.

10 § TÄKTVERKSAMHET, ANDRA SCHAKTARBETEN OCH MUDDRING

Primär skyddszon

Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) och husbehovstäkt är förbjuden. 
Schaktning, muddring, pålning, spontning och underjordsarbete, kräver tillstånd från 
den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Schaktning och 
anläggningsarbeten för underhåll av vatten- och avlopps-, samt fiber-, el- och 
teleledningar får utföras utan tillstånd. 
Mindre grävningsarbeten inom tomter får utförs utan tillstånd. Med mindre 
grävningsarbeten avses grävning grundare än 1 meter.
Begravningar får utföras utan tillstånd.

Sekundär skyddszon

Husbehovstäkt kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken.
Tillfartsvägar till täkter bör så långt möjligt vara avspärrade.
Schaktning och muddring kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar 
tillsyn enligt miljöbalken. 
Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av vatten- och avlopps-, samt fiber, el- 
och teleledningar får utföras utan tillstånd. 
Mindre grävningsarbeten inom tomter får utföras utan tillstånd. Med mindre 
grävningsarbeten avses grävning grundare än 1 meter.
Begravningar får utföras utan tillstånd.

11 § ENERGIANLÄGGNINGAR SAMT UTTAG AV GRUNDVATTEN OCH ANDRA BORRNINGAR

Primär skyddszon

Inrättande av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och 
vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar är förbjudet. 
Förbudet gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av dessa 
föreskrifter.
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Sekundär skyddszon

Inrättande av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och 
vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar, kräver 
tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Kravet på 
tillstånd gäller inte för anläggning som inrättats före ikraftträdandet av dessa 
föreskrifter.

12 § VÄGHÅLLNING

Primär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt eller 
dammbindningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn 
enligt miljöbalken. Saltinblandad sand (max 4 % salt) undantas från kravet på tillstånd. 

Sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som 
utövar tillsyn enligt miljöbalken. Spridning av vägsalt, kräver anmälan till den 
kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Spridning av saltinblandad 
sand (max 4 % salt), undantas från kravet på anmälan. 

2. Allmänna bestämmelser 

2.1 SYFTE

Syftet med dessa föreskrifter är att skydda dricksvattenförsörjningen genom att 
säkerställa att påverkan eller risk för påverkan av vattentäkten inte uppstår. 
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär zon. Om det visar 
sig att syftet med vattenskyddsområdet inte uppnås med befintliga föreskrifter kan 
föreskrifterna ändras eller kompletteras så att nödvändigt skydd uppnås.

2.2 ALLMÄN HÄNSYN

För att undvika att vattentäkten förorenas gäller de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 
kap. miljöbalken. Alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 
skaffa sig den kunskap som behövs och 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 miljö. 

2.3 SKYLDIGHET ATT LARMA

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för förorening av vattentäkten, ska 
omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. 
Anmälan ska göras till SOS alarm (telefonnummer 112). 
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2.4 UPPLYSNINGSPLIKT 

Verksamhetsutövare och fastighetsägare ska informera om skyddsföreskrifterna till 
anställda och de som anlitas för arbeten eller leveranser till anläggningar eller 
fastigheter inom skyddsområdet. Verksamhetsutövare och fastighetsägare ska kunna 
tillhandahålla föreskrifterna till de berörda.

2.5 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.

3. Tillstånd, anmälan, undantag och övergångsbestämmelser

3.1 TILLSTÅND OCH ANMÄLAN 

En anmälan om åtgärd eller ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter ska vara 
skriftlig och ges in till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. En 
anmälan eller ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar 
som behövs för att kunna bedöma riskerna med åtgärden eller verksamheten. Anmälan 
ska göras i god tid innan åtgärden vidtas. Ett tillstånd kan förenas med villkor. 

3.2 DISPENS FRÅN DESSA FÖRESKRIFTER 

Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen i Jämtlands län meddela dispens från 
dessa föreskrifter.

3.3 VATTENTÄKTSVERKSAMHETENS BEDRIVANDE

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

3.4 IKRAFTTRÄDANDE

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

3.5 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande bedriver en verksamhet för vilken krav 
på anmälan eller tillstånd föreskrivs, ska senast ett år efter föreskrifternas ikraftträdande 
ha inkommit med anmälan eller ansökan om tillstånd till den kommunala nämnd som 
utövar tillsyn enligt miljöbalken.
Förbudet mot att lagra gödningsmedel direkt på mark börjar gälla först ett år efter det att 
föreskrifterna i övrigt trätt i kraft.
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3.6 NY LAGSTIFTNING

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter att dessa 
föreskrifter trätt i kraft och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde 
gäller utöver här meddelade föreskrifter.

3.7 INFORMATION

Information om vattenskyddsområdet och föreskrifterna ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida.

Mål och syfte
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.

Zonindelning av vattenskyddsområdena
Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon. 
Omfattningen av det planerade vattenskyddsområdet samt avgränsningarna för 
skyddszonerna framgår av upprättad skyddsområdeskarta, bilaga 1.

 Vattentäktzonen utgörs av en yta motsvarande en radie 10 meter ut från 
respektive brunn.

 Primär skyddszon ska avgränsas så att riskerna för akut förorening genom 
olyckshändelse minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder 
vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta 
ett sådant område att vattnets uppehållstid i marken uppgår till 100 dygn. 
Skyddszonens gränser anpassas i viss mån efter fastighetsgränser.

 Syftet med sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års 
uttagen vattenmängd skall balanseras av grundvattenbildningen. Skyddszonens 
gränser anpassas i viss mån efter fastighetsgränser.

Redogörelse av ärendet
Sökande om inrättande av vattenskyddsområde, huvudman för vattenanläggningen och i 
vars intresse vattenskyddsområdet fastställs är Strömsunds kommun.
Samråd har skett under 2012 mellan Strömsunds kommun och Länsstyrelsen om att 
förklara Backe grundvattentäkt som vattenskyddsområde. Under 2016 kungjorde och 
översände Länsstyrelsen inlämnat förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter till berörda myndigheter och fastighetsägare. De synpunkter som då inkom 
beaktades av kommunen och arbetades in i ett nytt förslag till vattenskyddsområde med 
tillhörande föreskrifter som lämnades in till länsstyrelsen under 2017.
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Aktuellt underlag till beslut skickades under oktober/november 2020 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 och Miljö- och byggnämnden. HaV har 
meddelat att de avstår från att yttra sig i ärendet. 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). 
Strömsunds kommun har bemött inkomna yttranden. En konsekvensutredning är 
genomförd enligt 4 § Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning.
Vattendom för vattentäkten saknas.

Yttranden
Generell kommentar från Länsstyrelsen
Numreringen av paragraferna i föreskrifterna i detta beslut har en annan numrering mot 
de som fanns i samrådsunderlaget, till exempel benämns 10 § nu 12 §. Rubrikerna till de 
olika paragraferna är de samma.

Synpunkter från Trafikverket
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 konstaterar att det i viss mån är otydligt vad som krävs för normal drift och 
underhåll av vägarna i föreskrifterna för Backe vattenskyddsområde och därför bör 
vissa förtydliganden göras. Dessutom anser Trafikverket att normal drift och underhåll 
av våra statliga vägar ska kunna ske utan särskilda restriktioner.
Med normal drift och underhåll menas att kontinuerligt hålla vägarna i användbart skick 
för trafiken och att avhjälpa brister som äventyrar trafiksäkerhet och vägars bärighet och 
beständighet. Driftåtgärder är kortsiktiga, och innefattar exempelvis snöröjning och 
halkbekämpning. Med underhållsåtgärder menas långsiktiga åtgärder som syftar till att 
upprätthålla och återställa vägarnas 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.
Inom föreslaget vattenskyddsområde går väg 346, 984, 1010, 987, 946, 983 som 
kommer att beröras av primär och/eller sekundär skyddszon. Väg 346 är utpekad som 
primär väg för farligt gods. Trafikverkets vägar inom området har relativt låg 
trafikmängd och halkbekämpas normalt med saltinblandad sand (vintervägklass 4 eller 
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5). I undantagsfall, då det på grund av särskilda väderförhållanden är risk för ishalka, 
kan det bedömas vara nödvändigt att sprida salt för att säkerställa att vägen är 
framkomlig på ett säkert sätt. 
Trafikverket anser att kapitlet Allmänna bestämmelser är ett intressant och informativt 
kapitel som inte alltid finns med på detta utförliga sätt i föreskrifter. 3 § allmän hänsyn, 
4 § skyldighet att larma, 5 § upplysningsplikt (inte minst viktigt för Trafikverket som 
har entreprenörer som måste känna till vad som gäller), 6 § skyltar, är samtliga viktiga 
paragrafer att ha kännedom om.
1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Det framgår inte av föreskriften om asfalt/bitumen omfattas av begreppet 
petroleumprodukter. Därmed blir det otydligt om beläggningsarbeten kräver tillstånd. 
Trafikverket anser att föreskriften bör förtydligas så att det framgår att det inte krävs 
tillstånd för att utföra beläggningsarbeten som inkluderar asfalt/ bitumen. I övrigt är 
avsnittet tydligt formulerat vad gäller undantaget för bränsle i fordon och 
arbetsmaskiner.
2 § Bekämpningsmedel
Användning av bekämpningsmedel inom väghållningen är ej tillåten inom Trafikverkets 
verksamhet med undantag av speciella tillfällen då det kan vara aktuellt att bekämpa 
jätteloka och flyghavre med bekämpningsmedel. Generellt kontaktas vid dessa tillfällen 
den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Alt 1. Kemiska bekämpningsmedel används, som nämnts ovan, normalt inte i den 
statliga väghållningen med undantag av bekämpning av t ex jätteloka och flyghavre. 
Denna hantering genomförs endast under sådana förhållanden att annan lösning inte 
bedöms vara möjlig. Såvitt kan bedömas bör de föreslagna föreskrifterna i detta 
avseende inte medföra sådana inskränkningar att de inte kan accepteras. Ökande 
problem med invasiva arter kan komma att ge förändrad hantering av kemiska 
bekämpningsmedel, men detta arbete kommer att utvecklas i samarbete och dialog med 
Länsstyrelser, kommuner och andra berörda parter. Om det skulle bli aktuellt att 
kemiskt bekämpa invasiva arter längs väg, som berörs av förbud mot hantering av 
kemiska bekämpningsmedel utomhus, förutsätter Trafikverket att bekämpning av 
invasiva arter bedöms som särskilda skäl för att undantag från förbudet ska medges.
Alt 2. Formuleringen avseende primär zon ändras till den som gäller för sekundär zon.
Trafikverket tolkar att kraven i 6 § Avfallshantering och deponering st 2 och st 5 inte 
ska utgöra hinder för normal drift och underhåll.
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära zonen är 
förbjuden i primär zon, och för sekundär zon gäller motsvarande för snö med ursprung 
från trafikerade ytor utanför primär och sekundär zon. Trafikverket tolkar att dessa krav 
inte medför hinder för normal plogning längs vägen och därvid uppkomna snövallar. 
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8 § Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring
Trafikverket anser att föreskriften bör förtydligas så att de schakt- och grävarbeten som 
Trafikverket behöver göra för sin väghållning inom vägområdet, det vill säga normala 
drift och underhållsarbeten, också tydligt undantas från kravet på tillstånd.
10 § Väghållning
Generellt anser Trafikverket att tillståndskrav för spridning av vägsalt eller 
dammbindningsmedel bör ersättas med anmälningsplikt. I detta fall hör ingående vägar 
till vintervägklass 4 eller 5 och halkbekämpas normalt med saltinblandad sand. Andel 
salt bör inte sättas till max 2%, utan max 4 %, vilket överensstämmer med krav i andra 
föreskrifter för vattenskyddsområden. Rent praktiskt är det svårt att blanda mindre än 
2% för att få bra funktion på sanden. Sandningen riskerar då att få sämre effekt vilket 
gör att man lägger mer sand eller oftare och slutresultatet blir att det sprids större mängd 
salt. Alternativ att det blir för dålig halkbekämpningseffekt som leder till ökad 
olycksrisk och därmed risk för utsläpp av miljöfarligt ämne.
Som angivits ovan förekommer vid enstaka tillfällen att halkbekämpning sker med salt 
även på vintervägklass 4-5. Detta är sällan förekommande, någon enstaka gång per år 
och inte ens alla år. Åtgärden sätts in akut varför det inte är möjligt att söka tillstånd för 
det enskilda fallet. Trafikverket menar att föreskrifterna bör utformas så att denna 
begränsade saltspridning medges i första hand utan att tillstånd behöver sökas, och i 
andra hand att sökt tillstånd ska gälla tills vidare. Risken för betydande förhöjning av 
salthalter i vattentäkten till följd av den totala halkbekämpningen bedöms som 
försumbar. Trafikverket arbetar aktivt med att minska spridningen av salt i 
vinterväghållningen.
Halkbekämpningen i sig är en mycket viktigt åtgärd för att minska risken för olyckor 
och därmed risken för utsläpp i samband med dessa.
Kommunens bemötande
Strömsunds kommun har tagit del av synpunkterna. Trafikverkets yttrande föranleder 
ändring i 10 § om angiven gräns för saltinblandning enligt nedan.
Strömsunds kommun har noterat synpunkten angående kapitlet Allmänna bestämmelser 
samt Trafikverkets synpunkter avseende 8 § (tidigare 6 §) Avfallshantering och 
deponering.
1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Vad som ingår i begreppet petroleumprodukter redovisas nedan. Begreppsdefinitionerna 
har bifogats förslaget till vattenskyddsområde, som bilaga 7. Med petroleumprodukter 
avses produkter som framställs av råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier. 
Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, fotogen och gasol samt basoljor för 
olika smörjmedel som till exempel motoroljor, turbinoljor, hydrauloljor och smörjfett. 
Här innefattas även spillolja.

Page 12 of 28



13 (22)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2020-12-14
 

513-2585-2017
 

2 § Bekämpningsmedel
Kommunen anser att den föreslagna föreskriften är rimlig i relation till vattentäktens 
värde och bedömda risker. Det går inte att föregå länsstyrelsens prövning och ge ett 
entydigt svar. Vad som kan anses vara särskilda skäl för dispens kan inte förutsättas 
vara generell utan risken måste bedömas från fall till fall. 
8 § Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring
Skyddsföreskrifterna utformas i första hand för att skydda vattentäkten, men tar även 
viss hänsyn till befintliga verksamheter. Det kan inte garanteras att normal drift och 
underhåll samt utveckling av vägar inte ska påverkas av föreskrifterna. Kommunen 
anser att de föreslagna föreskrifterna är rimliga i relation till vattentäktens värde och 
bedömda risker.
10 § väghållning
Angiven gräns om max 2% saltinblandning ändras till max 4 % i föreskriftsförslaget, 
(reviderad 2020-11-27).
Kommunen anser att den föreslagna föreskriften med tillståndskrav för spridning av 
vägsalt eller dammbindningsmedel inom primär skyddszon är rimlig i relation till 
vattentäktens värde och bedömda risker. Vatten är det viktigaste livsmedel vi har, därav 
är skyddet av detta livsmedel så pass viktig att vissa restriktioner behövs samt att den 
tillståndsprövande myndigheten har kontroll på vilka verksamheter som finns i närheten 
av de kommunala vattentäkterna. Saltning av vägar kan påverka kloridhalten i 
grundvattnet, vilket kan ge ökad korrosion på vattenanläggningarna och förändra 
kvalitén på dricksvattnet. En ansökan om tillstånd för saltning som gäller för en längre 
period kan lämnas in till den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Synpunkter från Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden fick i remissen inte ta del av samtliga dokument kopplade till 
förslaget till föreskrifter. Det kan därför finnas delar i förslaget till vattenskyddsområde 
som vi inte kunnat bedöma.
De föreslagna föreskrifterna berör större delen av Backe samhälle. Miljö- och 
byggnämnden anser att det är mycket viktigt att föreskriften blir tydlig och lätt att förstå 
för både allmänhet, verksamhetsutövare och myndigheter. En tydlig föreskrift ger bättre 
möjligheter till god efterlevnad.

Nämnden anser att begreppet "vatten" i 4 § bör uttryckas tydligare. Avses något särskilt 
vattenområde eller är det allmänt uttryckt?
I 1 § tredje stycket, om primär skyddszon, bör den övre tillåtna gränsen stå med. Det vill 
säga; "Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas."
För att förtydliga 2 §, om primär skyddszon, bör följande text stå i ett eget stycke; 
"Nyanläggning eller ombyggnad av befintliga gödselvårdsanläggningar kräver tillstånd 
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av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken. För befintliga 
anläggningar får tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda regler."
I 3 § om primär skyddszon, anser nämnden att första stycket bör tydliggöras. Finns 
någon undre tidsangivelse för när hållande av hundar kräver tillstånd? Det kan vara 
skillnad på exempelvis draghundsverksamhet med mer bestående antal hundar, och ett 
hundpensionat där antalet och varaktigheten varierar. Första meningen föreslås 
formuleras om till följande; "Hållande av mer än 10 hundar i rastgård utomhus, per 
fastighet, kräver tillstånd från den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken."
I det första stycket i 4 § under både rubriken primär- och sekundär skyddszon 
uppmärksammar nämnden att ordet "liknande" är felstavat.
Nämnden anser vidare att begreppet ”permanenta upplag” i 4 § bör beskrivas tydligare. 
Anser man att all lagring längre än sex månader ska betraktas som permanent eller finns 
det utrymme för någon annan tolkning? På samma sätt bör uttrycket "tillfälliga upplag" 
förtydligas avseende volym. I förslaget finns ingen "nedre gräns" varken för 
varaktigheten eller volymen. Undantaget för lagring av ved uttrycks olika för de olika 
zonerna. Nämnden ser fördelar med att ha samma formulering under bägge 
skyddszoner. Under rubriken Sekundär skyddszon bör formuleringen justeras till; 
"Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet.
Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget från förbud, respektive 
tillståndsplikt."
I 5 § under rubriken Primär skyddszon föreskrivs regler för dagvatten- och 
avloppsledningar. Nämnden anser att dessa även bör inkluderas under rubriken 
Sekundär skyddszon; "Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar 
ska vara täta samt underhållas så att funktionen ej försämras. Verksamhetsutövaren ska 
kontrollera ledningarna regelbundet."
I 6 § föreskrivs ett förbud mot hantering av massor "av sådan beskaffenhet att 
dräneringsvattnet från dem kan förorena mark, yt- eller grundvatten". Miljö- och 
byggnämnden konstaterar att det föreslagna förbudet blir väldigt svårt att tolka. För att 
tydliggöra vad som avses borde begränsningen definieras med redan kända begrepp. 
Uttrycket skulle kunna förtydligas genom att klargöra om exempelvis massor som klarar 
kraven för känslig markanvändning (KM) och/eller inert material kan användas. Med 
kända begrepp kan både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet hantera förbudet 
praktiskt med hjälp av analyser.
Meningen i 6 § sista stycket, under rubriken Primär skyddszon, är svårtolkad. Nämnden 
föreslår kommatering enligt följande; "Upplag av snö inom zonen, från områden utanför 
den primära skyddszonen, är förbjudet." Alternativt följande formulering; "Upplag av 
snö från områden utanför primär skyddszon, är förbjudet inom zonen." På samma sätt är 
meningen i sista stycket, under rubriken Sekundär skyddszon, svårtolkad. Nämnden 
föreslår kommatering enligt följande; "Upplag av snö inom zonen, från områden utanför 
den primära- och sekundära skyddszonen, är förbjudet." Alternativt följande 
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formulering; "Upplag av snö från områden utanför primär- och sekundär skyddszon, är 
förbjudet inom zonen."
Miljö- och byggnämnden konstaterar att Fjällsjö kyrka och kyrkogård ligger inom den 
primära skyddszonen i Backe. Utifrån det föreslagna kravet på tillstånd för 
grävningsarbeten djupare än en meter, under båda rubrikerna i 8 §, blir 
begravningsverksamheten tillståndspliktig. Nämnden som inte fått ta del av 
riskinventeringen i remissen, bilaga 2 enligt ansökningshandlingen, vet inte hur 
huvudmannen bedömt riskerna med denna verksamhet. Under båda rubrikerna i 8 §, 
finns uppgifter om att "schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av vatten- och 
avlopps- samt, el- och teleledningar får utföras utan tillstånd." Nämnden undrar om 
bredbandsledningar ingår i begreppet el- och teleledningar eller finns någon annan 
passande definition för dessa arbeten?
I 9 § om sekundär skyddszon, föreslår nämnden att ordet "Inrättning" byts ut mot ordet 
"Inrättande".
Nämnden föreslår att följande mening tas bort från 4 kap. 1 § i förslaget; "Tillstånd får 
medges om den sökande visar att verksamheten kommer att kunna utföras och drivas 
utan risk för skada på grundvattenförekomsten." I 1 kap. 2 § av den föreslagna 
föreskriften anges att syftet med föreskriften är att säkerställa att påverkan eller risk för 
vattentäkten inte uppstår. Formuleringen av 4 kap. 1 § är "vidare" än syftet med hela 
föreskriften. Det föreslagna skyddsområdet sammanfaller inte med vattenförekomstens 
utbredning (MS_CD: WA95922098). 
I förslaget till föreskrift finns flera definitioner av ansvarig tillsynsmyndighet. Utöver 
"den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken" förekommer även 
definitionerna "tillsynsmyndigheten", "den kommunala nämnden för miljöfrågor" och 
"miljö- och byggnämnden". Nämnden anser att det bör finnas ett konsekvent uttryck 
genom hela föreskriften. 
Kommunens bemötande
Strömsunds kommun har tagit del av synpunkterna. Följande justeringar har gjorts 
enligt Miljö- och byggnämndens yttrande. 
Begreppet vatten har ändrats i föreskriftsförslaget till vattentäkten, (reviderad 2020-11-
27).
I 1 § tredje stycket, om primär skyddszon, har den övre tillåtna gränsen (hantering av 
upp till 50 liter) lagts till, (reviderad 2020-11-27).
I 2 § primär skyddszon, har texten om ”nyanläggning eller ombyggnad av befintliga 
gödselvårdsanläggningar” lagts i ett eget stycke, (reviderad 2020-11-27).
I 3 § om hundhållning inom primär skyddszon, omformuleras enligt förslag, (reviderad 
2020-11-27).
I 4 §, begreppet ”permanenta upplag” och ”tillfälliga upplag” har omformulerats. 
Undantaget för lagring av ved har ändrats så att formuleringen är lika för båda 
skyddszonerna, (reviderad 2020-11-27 samt 2020-12-08).
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I 6 § har begränsningen förtydligats med följande lydelse; Det är förbjudet att lägga upp 
eller använda schaktmassor, fyllnadsmassor och andra överskottsmassor av sådan 
beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena mark, yt- eller grundvatten. 
Upplag och användning av rena jordmassor, eller massor som klarar kraven på känslig 
markanvändning (KM), är undantaget från förbudet, (reviderad 2020-11-27).
Meningen i 6 § sista stycket för primär- och sekundärskyddszon har kommaterats enligt 
följande: "Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära skyddszonen, 
är förbjudet." "Upplag av snö inom zonen, från områden utanför den primära- och 
sekundära skyddszonen, är förbjudet.", (reviderad 2020-11-27). 
För 8 § förtydligande att begravningar får utföras utan tillstånd läggs till. I fråga om 
bredbandsledningar ingår i begreppet el- och teleledningar så är svaret delvis. 
Fiberledningar ingår inte i begreppet. Fiberledning läggs till i föreskiftstexten, 
(reviderad 2020-11-27). 
I 9 §, om sekundär skyddszon byts ordet "Inrättning" ut mot "Inrättande", (reviderad 
2020-11-27).
I 4 kap. 1 § har följande mening tagits bort; "Tillstånd får medges om den sökande visar 
att verksamheten kommer att kunna utföras och drivas utan risk för skada på 
grundvattenförekomsten", (reviderad 2020-11-27).
Tillsyn m.m. Definitioner av ansvarig tillsynsmyndighet har justerats likalydande i 
föreskiftsförslaget till "den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljöbalken", 
(reviderad 2020-11-27).

Länsstyrelsens kommentar
Länsstyrelsen beklagar om Miljö- och byggnämnden anser att den inte haft tillräckligt 
bedömningsunderlag. De delar som inte skickades med till nämnden i aktuellt ärende 
var bland annat den riskinventering och riskanalys som fanns med i samrådet under 
2016, vilken inte reviderats sedan dess. I övrigt var det grundvattenkarta, 
råvattenanalys, sammanställning av inkomna synpunkter och kommunens bemötande 
från samråd under 2012 samt sammanställning av inkomna synpunkter och kommunens 
bemötande från samråd under 2016. 
Textraden Upplag med en varaktighet om maximalt sex månader är undantaget 
förbudet i 6 § under Sekundär skyddszon stod inte med i det förslag till föreskrifter som 
skickades ut under samrådet. Efter inkomna synpunkter ansåg kommunen att det 
behövdes ett förtydligande i föreskriften avseende permanenta upplag. Länsstyrelsen 
gör samma bedömning.

Synpunkter från Västiöns Vilda Produkter AB
Uttrycker att man inte vill inte ha större begränsningar för fastigheten i Backe där man 
bedriver sin verksamhet, och emotsäger det nya förslaget och anser att Backe gott och 
väl klarar sig med det område som finns idag.
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Kommunens bemötande
Strömsunds kommun har tagit del av synpunkterna, men gör inga ändringar i förslaget 
till vattenskyddsområde och dess föreskrifter.
Föreskriftens syfte är att så långt som möjligt förhindra att grundvattnet vid vattentäkten 
förorenas och att dricksvatten kan tillhandahållas från området för framtiden.
I Handbok om vattenskyddsområde (2010:5) anges följande: ”Utgångspunkter för 
avgränsning av vattenskyddsområde för grundvatten är långsam omsättning i 
grundvattenmagasinet och mycket stora svårigheter att rena förorenat grundvatten. 
Därför krävs en strategi med ett starkt förebyggande skydd. Principen är att i första hand 
potentiellt förorenande verksamheter och markanvändning inte tillåts inom 
vattenskyddsområdet. I andra hand ska en förorening hinna upptäckas i tid och marken 
saneras innan föroreningen når grundvattnet. I tredje hand ska föroreningen brytas ned, 
fastläggas eller spädas ut till acceptabla nivåer, eller kunna tas om hand innan den 
hinner transporteras med grundvattnet till uttagspunkterna. 
I kommunens översiktsplan från 2014 anges att ”Fastställda vattenskyddsområden ska 
finnas för alla kommunala vattentäkter som försörjer fler än 20 personer.” 
I 1 kap. 2 § av den föreslagna föreskriften anges att syftet med föreskriften är att 
säkerställa att påverkan eller risk för vattentäkten inte uppstår. Om restriktioner till följd 
av vattenskyddsföreskrifterna går längre än vad 2 kapitlets hänsynsregler kräver kan 
ersättning komma på tal. I Handbok om vattenskyddsområde (2010:5) anges följande 
”Frågan om ersättning är en separat process som sker vid sidan om arbetet med att 
avgöra vilket skyddsbehov som vattentäkten behöver för att skydda råvattnet. Ersättning 
för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. MB. Fastighetsägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning om en föreskrift för ett 
vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den 
berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. De 
skyddsföreskrifter som behövs inom ett vattenskyddsområde utgörs till övervägande del 
av sådana inskränkningar som verksamhetsutövaren är skyldig att tåla utan ersättning.”  
Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos Mark- och 
miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om vattenskyddsföreskrifter har vunnit 
laga kraft.
Länsstyrelsens kommentar
Det som tidigare angavs i 1 kap. i samrådsunderlaget finnas nu under Allmänna 
bestämmelser 2.1.
Det kan vara svårt att säga i vilken omfattning normala vattenskyddsföreskrifter anses 
motsvara de allmänna hänsynsreglerna eller om de anses gå längre.

Synpunkter från fastighetsägare A.H.A
Fastighetsägare som godkänner förslaget och som anser att förslaget är bra. Uttrycker 
att de har väldigt gott och friskt vatten i Backe, vilket man även i fortsättningen önskar.
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Kommunens bemötande
Strömsunds kommun har noterat synpunkten.

Synpunkter från E3 Sweden AB
Uttrycker en invändning mot förbud mot bergvärmeanläggningar, och anser att detta ska 
tas bort eftersom det är ett energieffektivt sätt att värma hus. Vidare skriver man att 
rykten säger att Jämtlands Värme skall lägga ner sin fjärrvärme, varför man måste hitta 
en ny värmekälla, och att el inte är något alternativ då det skulle bli oerhört dyrt, men att 
bergvärme är ett bra alternativ. Därför vill man att antingen ha ett godkännande för att 
borra och installera bergvärme, alternativt att man får ett undantag från förslaget och 
kan borra trots ett framtida förbud. Vidare ser man ytterligare ett alternativ som innebär 
att Jämtlands värme förbinder sig att leverera värme till fastigheten, vilket skulle lösa 
problemet.
Generellt är man mycket positiv till skydd av vattentäkt men det kan drabba mycket hårt 
ekonomiskt och enligt studier som man gjort ska inte en bergvärmeanläggning förstöra 
något grundvatten. 
Kommunens bemötande
Strömsunds kommun har tagit del av synpunkterna. Inga förändringar görs i förslag till 
föreskrift för vattenskyddsområdet.
Berörd fastighet är belägen inom primär skyddszon och i de föreslagna föreskrifterna är 
det förbjudet med nyanläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från 
berg och mark. Kommunen anser att den föreslagna föreskriften är rimlig i relation till 
vattentäktens värde och bedömda risker. Föreskriftens syfte är att så långt som möjligt 
förhindra att grundvattnet vid vattentäkten förorenas och att dricksvatten kan 
tillhandahållas från området för framtiden. Vid en borrning finns det risk för tillförsel av 
föroreningar samt att det finns en risk för läckage av köldbärarvätska till grundvattnet 
vilken kan ge en stor negativ påverkan på vattentäkten. Jämt kraft kommer 
fortsättningsvis att leverera fjärrvärme. När det gäller dispenser går det inte att föregå 
länsstyrelsens prövning. En dispens ges inte generellt. Länsstyrelsen gör en bedömning 
från fall till fall, hur stor risk en åtgärd kan anses medföra. Dispens ska tillämpas 
restriktivt och det måste finnas särskilda skäl för att medge dispens.

Synpunkter från fastighetsägare S.W
Fastighetsägare som lämnat kommentar om att kommunens bräddning av avlopp i 
Backsjönoret vid korsningen Gamla vägen / Stationsvägen måste upphöra och en 
pumpstation måste anläggas. Vidare skriver man att det har vid ett flertal tillfällen blivit 
stopp i avloppet under ån och då bräddar det ut i ån innan det rinner in i källare, vilken 
man kan man se på den frodiga växtligheten på bräddningsstället. Om detta 
sammanfaller med att vattenståndet i Fjällsjön höjs, rinner avloppsvatten direkt in i 
vattenskyddsområdet samt till badplatsen, vilket fastighetsägaren själv har bevittnat 
samt fotodokumenterat.
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Kommunens bemötande
Strömsunds kommun har noterat synpunkten.
Verksamhetsutövare har ansvar för att följa lagar och regler, samt fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Tillsyn av att verksamheter efterlever miljöbalkens regler 
och myndigheters beslut görs av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt 
miljöbalken.

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. 
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 
dricksvattentäkter har ett aktuellt skydd enligt miljöbalken. Även i Regional 
vattenförsörjningsplan för Jämtlands län lyfts vikten av att inrätta vattenskyddsområden  
och meddela skyddsföreskrifter för skyddandet av dricksvatten. 
Att inrätta ett vattenskyddsområde och meddela skyddsföreskrifter innebär att EU:s 
ramdirektiv för vatten tillämpas och genomförs. I Förvaltningsplan 2016-2021 del 4 
Åtgärdsprogram 2016-2021 och åtgärd 4 anges att länsstyrelserna ska prioritera arbetet 
med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. 
Vattenskyddsområdet gränsar till riksintresse för rennäring liksom kärnområde av 
riksintresse för rennäringen. 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. 

Page 19 of 28



20 (22)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2020-12-14
 

513-2585-2017
 

Länsstyrelsen bedömer att Backe 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).
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.

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

Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31 kap 
4 § miljöbalken. Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, 
Strömsunds 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.
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Överträdelse av skyddsföreskrifter
Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
miljöbalken.

Tillsynsmyndighet
Strömsunds kommun är tillsynsmyndighet över fastställda vattenskyddsområden som 
beslutats av Länsstyrelsen. (Länsstyrelsens överlåtelsebeslut 28 november 2013 (504-
2243-13)).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Susanna Löfgren med 
miljöskyddshandläggare Anna Holmer som föredragande. I den slutliga handläggningen 
deltog även funktionschef Sara Huss och chefsjurist Jon Paulsson. 

Susanna Löfgren Anna Holmer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du 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
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Jämtlands län,  831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
jamtland@lansstyrelsen.se . Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen. 

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post jamtland@lansstyrelsen.se  
telefon 010 - 225 30 00. Ange beslutets diarienummer.
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Definitioner av begrepp
Vattentäkt

Anläggning för uttag av yt- eller grundvatten för dricksvattenförsörjningsändamål.

Vattentäktzon

Vattentäktszonerna utgörs av instängslade delar av infiltrationsområden och brunnsområden. I de fall 
stängsel saknas kring brunnsområden, utgörs vattentäktszonen av brunnsöverbyggnaden.

Huvudman

Med huvudman avses ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen inom en kommun.

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses produkter som framställs av råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier.

Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, fotogen och gasol samt basoljor för olika smörjmedel 
som till exempel motoroljor, turbinoljor, hydrauloljor och smörjfett. Här innefattas även spillolja.

Fordon

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

Med arbetsfordon avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, 
industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på 
marken och som är försedda med förbränningsmotor.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, 
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Yrkesmässig

För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss 
omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att 
djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa 
föreskrifter.

Gödningsmedel

Med gödningsmedel menas mineralgödsel (kemiskt framställt gödselmedel), gödsel från djur (fast-, klet, 
flytgödsel och urin) och pressvatten från ensilage samt slam från t ex reningsverk. Gödsel från betande 
djur räknas inte som gödningsmedel.
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Naturgödsel

Naturgödsel är alla slags exkrementer och urin från produktionsdjur, utom från odlad fisk, med eller utan 
strö.

Handelsgödsel

Med handelsgödsel avses Jordbruksverkets definition.

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövaren menas den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta en åtgärd 
det vill säga, juridiska företag, organisationer etc. eller fysiska personer som ansvarar för en verksamhet 
eller del av en sådan.

Hårdgjord yta

En hårdgjord yta är en yta där vatten inte kan infiltrera marken, exempelvis asfalterade vägar.

Djurenheter

Definition av djurenheter i enlighet med Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner från markytor, tak och andra 
konstruktioner. Dagvatten kan också vara uppträngande grundvatten.

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts som kylning, 
vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, samt dagvatten som avleds för sådan avvattning 
av mark inom detaljplan som inte görs för en viss fastighet eller vissa fastigheters räkning.

Infiltrationsanläggning

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via 
marken till grundvattnet.

Deponering

Med deponering avses bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi. Med deponi avses en 
upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall lastas om för 
att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas, lagras innan det återvinns, 
om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller lagras innan det bortskaffas om lagringen sker för 
en kortare period än ett år.

Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet 
av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade 
produkter.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses 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 människors hälsa eller miljön genom annat 
utsläpp eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten. Användning av mark, 
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 
skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller annat liknande.
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Avfall

Med avfall avses 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.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess 
egna behov.

Schaktning

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat 
område än för grundläggning av en enskild villa.

Muddring

Med muddring menas schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras 
genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn.

Pålning

Med pålning menas att det görs en markförstärkning. Pålning används i samband med byggnad av hus, 
vägar, järnvägar, broar och andra anläggningsarbeten för att överföra last från ovanliggande konstruktion 
förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar eller berg.

Spontning

Spontning, är en stödkonstruktion som används för att säkra kringliggande mark vid jobb i densamma. 
Stödkonstruktionen kan vara tillfällig som vid anläggning av nya vatten och avloppsledningar eller 
permanenta som vid konstruktion av en ny fartygskaj.

Anläggningsarbete

Med anläggningsarbete avses grund- och markförstärkning, schaktning och utfyllnad, tillfarter och 
gångar, dränering, diken och rör i mark, samt byggande och underhåll av vägar, järnvägar, flygplatser och 
hamnar.

Väghållning

Med väghållning menas byggande och drift av väg.
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Bilaga 3
 
Datum Diarienummer
2020-12-14
 

513-2585-2017
 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 jamtland@lansstyrelsen.se
Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Beslut om kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932)
att delge beslutet genom kungörelse som inom tio dagar ska vara införd i 
Östersundsposten, Länstidningen och Post- och Inrikes tidningar. Delgivning ska anses 
skett två veckor efter dagen för beslutet.
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Datum Diarienummer
2020-12-14
 

513-2585-2017
 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 jamtland@lansstyrelsen.se
Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Sändlista
Kopia + bilagor till:
Fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare med delgivningskvitto
Kommunstyrelsen, Strömsunds kommun
Miljö- och byggnämnden, Strömsunds kommun
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Trafikverket
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Skogsstyrelsen
Lantmäterienheten
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