
Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde.

Bräcke kommun arbetar med att revidera vattenskyddsområdena för de kommunala 
dricksvattentäkterna. Nu har turen kommit till Bräckes vattentäkt. 

Bräckes vattenskyddsområde



Varför skyddas vattnet?
Målet med att skydda vårt viktigaste livs-
medel, dricksvattnet, är att säkerställa att 
kommande generationer skall kunna dricka 
ett rent och hälsosamt vatten. Miljöbalken 
reglerar egentligen redan skyddet av dricks-
vattnet, men är mer generellt skriven för att 
kunna tillämpas för en rad olika verksam-
heter. Arbetet med vattenskyddsområden 
innebär att Miljöbalkens krav tydliggörs och 
specificeras för just dricksvatten i enlig-
het med Naturvårdsverkets handbok och 
allmänna råd för vattenskyddsområden.

Vad förväntas av dig?
Först och främst medvetenhet om att det 
du gör i din vardag kan påverka miljön och 
dricksvattnet, men också att du är medveten 
om Bräcke vattenskyddsområde och att 
det medför föreskrifter som påverkar dig. 
Förslag till revideringar, nya föreskrifter och 
fördjupad information finns på Bracke.se/
byggabo, klicka dig fram till Bräcke vat-
tenskyddsområde. Materialet finns även i 
pappersform i kommunhusets entré i Bräcke. 

Hur påverkas riskfyllda 

verksamheter?
Inom områden med viktiga dricksvat-
tentillgångar bedrivs eller planeras ofta 
verksamheter som inte passar ihop med en 
långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa 
verksamheter måste därför styras i olika 
grad. 

För vattenskyddsområdet finns föreskrifter 
som är olika för olika zoner. Tanken med 
zonindelningen är att anpassa skyddet 
så att vattentäkten får ett bra skydd utan 
att skyddsföreskrifterna blir hårdare än 
nödvändigt.

I vissa fall bedöms en verksamhet utgöra en 
mindre risk för vattentäkten och då räcker 
det med att anmäla verksamheten till kom-
munen.

Krav på tillstånd för en verksamhet ger 
kommunen möjlighet att påverka hur denna 
verksamhet bedrivs, på detta sätt kan vat-
tentäkten få ett bra skydd samtidigt som 
verksamheten kan tillåtas inom vissa ramar. 
Vissa verksamheter bedöms innebära så stor 
risk för vattentäkten att de inte kan tillåtas 
inom hela eller delar av vattenskyddsområ-
det. För sådana verksamheter införs därför 
förbud.

Exempel på verksamheter som påverkas 
av vattenskyddsområden är anläggande av 
avloppsanläggningar, enskilda vattenbrunnar, 
skogsbruk, spridning av växtnäringsämnen 
och bekämpningsmedel, schaktning, väghåll-
ning och utförande av energibrunnar.



Kommunalt dricksvatten
Det dricksvatten som Bräcke kommun leve-
rerar i Bräcke är ett grundvatten av mycket 
hög kvalitet, normalt sett pumpas vattnet 
från brunnarna direkt ut på ledningsnätet 
utan behandling.  Rent vatten i naturen 
behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricks-
vatten i våra vattenkranar. Bräcke kommun 
har ansvar för att det dricksvatten som kom-
munen erbjuder är rent. Vatten saknar ägare 
och det finns många hot som kan leda till att 
vatten förorenas. Att skydda det vatten som 
når dricksvattentäkterna är därför ett ansvar 
som vilar på alla medborgare. 

Hör av dig
Har du funderingar eller vill ha material i 
pappersformat vill vi att du tar kontakt med:

Eva Ljungdal, Bräcke kommun
Telefon: 0693-16123
E-post: Eva.ljungdahl@bracke.se

Johan Kjellgren, Geokon Åre 
Telefon: 072 7192086 
E-post: johan.kjellgren@geokon.se.

Synpunkter
Vill du att dina synpunkter, som berör vatten-
skyddsområdet, skall redovisas till Länssty-
relsen vid ansökan om fastställande vill vi ha 
dina synpunkter skriftligt. Det är viktigt att du 
uppger vilka delar av förslaget/föreskrifterna 
du har synpunkter på och att synpunkterna 
avser Bräcke vattenskyddsområde. Det är 
viktigt att du anger vem du är och på vilket 
sätt du är sakägare. Det är bra om du anger 
hur vi kan komma i kontakt med dig.

Ett formellt samråd kommer att hållas av 
Länsstyrelsen, då kommunen ansökt om 
fastställande.

Synpunkterna skickas senast 31/10 till:

VA-renhållning
Bräcke kommun
Box 190
840 60 Bräcke

Alternativt
E-post: eva.ljungdahl@bracke.se

Informations- och samrådsmöte hålls endast 
vid efterfrågan, vill du träffa oss så ring så 
bestämmer vi tid och plats.
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