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Se även temahäfte 15, Höga naturvärden, inkluderar redovisning av inventerade samt formellt 
bevarade områden där sjöar och vattendrag ingår. Se även temahäfte 5 Vatten- dricksvatten 
samt temahäfte 19, Energi, vad gäller vattenkraft. 
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Kommunala skäl för arbete 
med sjöar, vattendrag, 
vattenbruk 
Sjöar och vattendrag; 
Sjöar och vattendrag är en viktig 
allsidig naturresurs inom kommunen 
för vattentillgång, hushållning, biologisk 
mångfald, landskapsbild, friluftsliv, 
fiske, turism mm 
Idag pågår ett arbete i landet med 
EGs ramdirektiv för vatten.  
Senast år 2003 ska varje medlemsstat 
i EU utse behöriga och ansvariga 
myndigheter för avrinningsdistrikt samt 
införliva ramdirektivet i landets övriga 
lagstiftning. Införandet kommer att 
direkt beröra varje kommun. 
 

Vattenbruk Tillsammans med 
skogsbruk och jordbruk utgör 
vattenbruket våra areella näringar. 
Trots att vi har riklig tillgång på vatten 
utnyttjas bara en mycket liten del för 
någon typ av vattenbruk. 
( En jämförelsesiffra för landet som 
helhet Källa Vattenbrukarnas 
riksförbund. Idag nyttjas mindre än 
0,5% av produktionspotentialen för  
fiskodling ) 
En trolig utveckling är att svenskt 
vattenbruk kommer att öka i omfattning 
inte minst i våra trakter med stor 
tillgång till sjöar och med behov av 
ytterligare sysselsättning. 
Vattenbruken är som regel små och 
medelstora företag och familjeföretag 
som har stor betydelse för 
försörjningen på mindre orter. 
Medelstora företag och småföretag 
med hög förädlingsgrad och egen 
produktutveckling har visat sig vara de 
mest lönsamma. 
 
Odling av fisk kan också medverka till 
att trycket på vilda fiskbestånd 
minskar.   
 
Kommunal mål 
Sjöar och vattendrag; 
Säkra tillgången på de vatten som idag 
är ekologiskt hållbara  sk naturvatten- 
och de som vatten som via åtgärder 
kan återfå denna status. 
 
Följa införandet av EGs ramdirektiv i 
vårt land och hur kommunen kommer 
att beröras. 
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Öka kunskaperna om vilka sjöar och 
vattendrag som är och kan bli 
naturvatten, samt hur de skall bevaras. 
Öka kunskaperna allmänt om sjöar och 
vattendrag och dess betydelse. 
 
Vattenbruk; 
Framtida ökning av antalet vattenbruk 
med vidareförädlingar. 
En utveckling av vattenbruket kopplat 
till produktutveckling, vidareförädling 
och marknadsföring  under ekonomisk 
godtagbara förhållanden kan ge 
arbetstillfällen i en rad små 
familjeföretag.  
 
Vidareutveckla, förstärka och fördjupa 
vattenplaneringen.  
Detta kapitel skall tillsammans med 
kapitel Vatten-dricksvatten samt 
Våtmarker ses som en inledning av 
framtidens vattenplanering. 
 
Målen diskuteras och fördjupas 
kontinuerligt. 
 
Kommunen tar årligen fram en 
Framtidsstrategi med treårsbudget i 
vilken utarbetas inriktningsmål och 
effektmål för kommunstyrelsen och 
nämnderna. 
 
Sjöar, vattendrag, 
vattenbruk i 
översiktsplanen 
Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark- och 
vatten.  
Det är planeringens uppgift att bla; 
-främja goda miljöförhållanden och en 
långsiktigt god hushållning med mark- 
och vattenområden, energi och råvaror 
-främja en från social synpunkt god 
livsmiljö 

-medverka till en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra 
anläggningar. 
Områden med särskilda värden och 
kvaliteter ska skyddas exempelvis 
oexploaterade större områden med  
höga naturvärden, höga kulturvärden, 
höga friluftsvärden samt ekologiskt 
känsliga områden. Även områden med 
resurser som är lämpliga att nyttja för 
olika ändamål kan åtnjuta ett skydd, 
exempelvis skogsmark för  
skogsbruket. Andra områden kan 
åtnjuta ett skydd för uttag av mineraler 
och andra värdefulla ämnen eller för 
infrastrukturanläggningar av vikt.  
Dessutom har riksintressen lagts fast 
för vissa större områden med höga 
natur- och kulturvärden som skall 
skyddas mot ingrepp. 
 
Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge 
vägledning för beslut om användning  
av mark- och vattenområden samt om 
hur den bebyggda miljön skall 
utvecklas och bevaras.  
Kommunen skall i översiktsplanen 
redovisa områden av riksintresse och 
ange hur riksintresset ska tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
Konkurrerande intressen är 
vattenkraftsutbyggnad , vatten-
försörjning till industrin och jordbruk, 
recipientbehov för utsläpp av renat 
spillvatten, dagvatten, kylvatten, i vissa  
även fall jord- och skogsbruk, felaktiga 
trummor, diken, friluftsliv, 
turismbebyggelse och anläggningar , 
ledningar och kablar mfl. 
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• Sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag som klassas som 
naturvatten eller kan uppnå status som 
naturvatten identifieras. 
Kommunen antar tillsvidare att dessa 
objekt finns inom de formellt skyddade 
områdena samt inom Natura 2000 
områden och de av länsstyrelsen 
registrerade naturvårdsobjekt som 
inkluderar sjöar och vattendrag. 
En dialog som klargör dessa sjöars 
och vattendrags känslighet och behov 
av åtgärder eller formellt skydd är 
önskvärd. 
Verksamheter eller åtgärder i eller 
utanför ett Natura 2000 område, som 
på ett betydande sätt kan påverka 
miljön inom ett Natura 2000 område, 
kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Ingen ytterligare vattenkrafts-
utbyggnad skall ske inom kommunen 
förutom effektivisering av befintliga 
kraftverk där ytterligare åtgärder ger 
ringa miljöeffekter och inte medför 
ytterligare regleringar av vattenflödet. 
Eventuella planer på minikraftverk tar 
kommunen ställning till i det enskilda 
fallet. 
 
• Kommunen konstaterar 
avslutningsvis fiskets betydelse för 
friluftsliv och livskvalitet hos boende 
och besökare. Fiskevård är därför av 
betydelse för att bibehålla och utveckla 
fisket. 
• Höga naturvärden som omfattar 
sjöar- och vattendrag ;riksintressen 
(även för friluftsliv), Natura 2000, 
länsstyrelsens naturvårdsobjekt, 
nyckelbiotoper, objekt med höga 
naturvärden, naturreservat, 
biotopskydd mm redovisas i temahäfte, 
15 Höga naturvärden. Kommunen 

antar att de redovisade områdena 
innehåller höga naturvärden. 
Det är av stor vikt att riktlinjer tas fram 
för exempelvis Natura 2000 områden 
avseende vilka verksamheter och 
åtgärder som begränsas och inom 
vilka geografiska gränser dessa gäller. 
• Höga kulturvärden invid sjöar- och  
vattendrag redovisas i temahäfte 18, 
Höga kulturvärden. 
• Kommunen skall beakta de risker  
som kan uppstå vid översvämningar. 
Risker med fara för säkerhet och hälsa 
se även temahäfte 22, Miljö samt Miljö- 
och riskfaktorer. 
• Sjöar i de västliga delarna av  
kommunen är mer försurningskänsliga. 
De ingår i en rutin för vattenprover 
vilka sjöar som provtas se 
Temahäfte 22, Miljö samt Miljö- och 
riskfaktorer. Här ingår även en lista 
över de sjöar som kalkas. 
• I och med införande av en svensk  
Vattenadministration, en vatten- 
myndighet, kommer kommunen att få 
ytterligare en roll inom varje 
avrinningsområde. EGs vattendirektiv. 
  
• Vattenbruk; 
Det finns mängder av sjöar och 
vattendrag i kommunen. Odling av fisk 
kan positivt medverka till att trycket på 
de vilda fiskbestånden minskar både i 
havet, i sjöar och i vattendrag. 
Fiskodling och annat vattenbruk kan 
dock medföra en rad miljöproblem. 
Problemen kan uppstå eftersom 
odlingen är etablerad i ett helt öppet 
vattensystem och med små möjligheter 
till rening. 
Några möjliga miljöproblem 
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Källa Naturvårdsverket: 
- ökad tillförsel av organiskt material 
och närsalter, som bidrar till 
övergödning och syrebrist,  
- utsläpp av desinfektionsmedel, 
färgmedel och mediciner,  
- spridning av främmande arter i form 
av parasiter och fisk som rymmer från 
odlingar,  
- negativ påverkan på badvatten och 
rekreationsområden.  
Fiskodlingar och kräftodlingar 
är oftast tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken - 
miljöfarlig verksamhet. Indelningen 
bygger på verksamhetens storlek och 
hur miljöstörande verksamheten 
bedöms vara. Dessutom krävs det 
tillstånd enligt fiskeriförordningen. 
 
Tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken krävs för fiskodling. 
Tillstånd/anmälan söks hos 
länsstyrelsen eller kommunen. 
 
• En utökning av antalet  
vattenbruk/fiskodlingar är möjlig . 
Varje etablering bör ske först efter en 
ekologisk bedömning av sjön. Sjöar 
och vattendrag som har eller kan 
uppnå naturvattenstatus undantas från 
vattenbruk. 
Vattendrag som ej lämpar sig för 
vattenbruk är de som är mycket 
näringsrika eller näringsfattiga. Dessa 
typer av sjöar har mindre möjlighet att 
bryta ner närsalter från överblivet foder 
och exkrementer.  
 
• Ingen etablering av vattenbruk i  
närhet av industri där risker för 
förorening kan föreligga. Undersökning 
av lokala avloppsanläggningar i 
närmiljön sker innan etablering 
 

• Ingen etablering av vattenbruk i  
närheten av dricksvattenintag. Vissa 
risker finns med bakteriespridning  
samt lukt- och smakändring. Även 
eventuell antibiotika från bekämpning 
av fisksjukdom kan föras med 
dricksvattnet.  
 
Kompletterande anläggningar för viss 
service, förråd, slaktplats med mera 
inplaneras restriktivt i anslutning till 
dricksvattenintag. 
 
Befintliga vattenbruk och dess 
anläggningar bör så långt möjligt 
skyddas från åtgärder som kan 
försvåra verksamhetens bedrivande. 
 
Vid alla aktiviteter som berör mark- 
och vatten skall hänsyn tas till 
objektets status och för åtgärden, 
aktiviteten gällande lagstiftning. 
 
Avvägning mellan allmänna 
intressen sker genom att beakta 
översiktsplanens målsättningar och 
fakta för varje berört område. 
 
Kommunala åtgärder i 
översiktsplaneringen 
Följa klassificering av naturvatten och 
andra vatten, som efter åtgärder kan 
uppnå status som naturvatten. 
 
Söka en vidare dialog med 
länsstyrelsen för att utreda sjöars och 
vattendrags status inom riksintressen, 
Natura 2000, länsstyrelsens 
naturvårdsobjekt, nyckelbiotoper mfl.  
 
Ständig förbättring av kommunens 
GIS. Kartbasens lägesbundna 
informationsuppgifter uppdateras 
kontinuerligt. Dessutom vidare-
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utvecklas kartprodukterna för allmän 
användning.  
 
Kommunala åtgärder i översikts-
planeringen tas årligen fram i samband 
med den årliga kompletteringen/  
ajourhållningen för att bidra aktivt till 
utvecklings- och planeringsarbetet. 
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Beskrivning av sjöar och vattendrag inom kommunen 
Kommunen antar vid planens antagande att  
1. de Natura 2000 områden som omfattar vatten är av högsta bevarandevärde 
2. de av länsstyrelsen redovisade naturvårdsobjekten som innehåller sjöar och 

vattendrag är intressanta i det fortsatta arbetet. 
3. idag formellt bevarade områden som naturreservat innehåller vattendrag av högt   

naturvärde 
 
OBS Länsstyrelsen anser att alla sjöar och vattendrag som är inlagda som 
naturvårdsobjekt tills vidare ska betraktas som naturvatten/möjliga naturvatten. 
Länsstyrelsen anser också att dessa bör undantas från etablering av 
vattenbruk/fiskodling och vattenkraftsutbyggnad. 
 
Kommunen väljer att kommentera följande; se även GIS karta tillhörande Temahäfte 
Höga naturvärden 
 
Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av värdefull natur i Europa och skall bidra till bevarandet 
av den biologiska mångfalden inom EU. Arbetet styrs av 
- art- och habitatdirektivet 92/43/EEG 
- fågeldirektivet 79/409/EEG 
- miljöbalken med flera lagar 
För närvarande pågår ett informationsarbete främst från Länsstyrelsens sida och ett 
tydliggörande vad som gäller för verksamheter inom Natura 2000 områdenas 
påverkansområden. 
Natura 2000 områdena kan ha områdesskydd som; nationalpark, befintliga 
naturreservat, blivande påbörjade naturreservat, biotopskydd, riksintresse eller 
samrådsområden med tillståndsplikt 
Inom Natura 2000 områden som saknar formellt skydd aktualiseras tillståndskrav när 
verksamheter eller åtgärder på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
naturområde. 
Se vidare ex i temahäfte 15, Höga naturvärden innefattande bland annat 
Juån  SE0710172, Maljan  SE0710173, Vattenån SE0710176 
 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt del Sjöar och vattendrag 2002-12-31  
 
60002 Haverö strömmar   Älvsträckan utgör en av de få återstående outbyggda älvforssträckorna i 
länet. Den utgör således en unik restbiotop av en numera sällsynt naturtyp och ingår i ett av utterns 
kärnområden.. Området har botaniskt en mycket artrik och ovanlig sammansättning. 
 
60010 Enstern Sjö präglad av dödismorän. Sjötypen är ovanlig i länet. Inom området finns en 
skyddsvärd åsbildning som är vetenskapligt mycket intressant. Utterförekomst 1989-1991. 
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60022 Täljeån med Nedertjärnen är ett relativt opåverkat vattensystem. Vattendraget hyser ett  
reproducerande bestånd av flodpärlmussla som tillhör de värdefullaste i regionen. Dessutom 
förekommer utter och flodkräfta i ån. Nedertjärnen är en medelstor, djup, välbuffrad sjö med klart 
vatten och hyser istidsrelikter. Bysättersmyran är en ostörd våtmark med värdefull strandsumpskog 
och mycket rik flora se objekt 60055. 
 
60069 Ramsjöån Skyddsvärd åsträckning. 
 
60079 Harrån Harrån rinner genom ett av länets botaniskt mest intressanta myrområden. 
Utterförekomst. Förekomst av reproducerande flodpärlmussla konstaterad i övre delarna 1990. 
 
60080 Dysjöån-Vattenån  Riksintresse del med 60040Variationsrika vattendrag som i huvudsak är 
opåverkade av flottningsåtgärder i strömfåran. Relativt få avverkningar förekommer utmed åns västra 
förgrening. Vid mon växer myrull, längs Vattenån och Oxmyrbäcken växer niprör. Utterförekomst i 
båda åarna. Förekomst av reproducerande flodpärlmussla i Näbbtjärnsbäcken, Kniptjärnsbäcken och 
Vattenån konstaterad 1990. 
 
60124 Långtjärnsbäcken Niprör växer vid vägen ca 10 st tuvor Tågstarr växer väster om vägen. 
 
60126 Råsjöån Niprör växer spritt längs vattensystemet. Reproduktion av flodpärlmussla i övre delen 
1990. 
 
60129 Bäck s Göransåsbäcken Växtplats för niprör, lappranunkel ochmyrull. 
 
60131 Gulån Niprör finns spridd längs ån. 
 
60132 Hegelån Niprör växer där vägen korsar ån. 
60134 Nipbäcken Växtplats för skogsbräsma och myrull nära bäcken. Äldre uppgift på norna 1 km 
väster om Björsjöbodarna. 
 
60142 Storängesbäcken Rikt områdemed bla guckusko och  finbräken. 
 
60143 Näveråsbäcken Öster om vägen längs bäcken växer finbräken. 
 
60147 Tjärnberstjärn Myrull växer längs bäcken. 
 
60148 Myråsbäcken Växtplats för myrull. 
 
60149 Vitbäcken Myrull växer vid gölarna och längs Vitbäcken. 
 
60151 Ljungan Alby- Ljungaverk Starkt bestånd av den utrotningshotade flodkräftan med ett högt 
fiskeribiologiskt och naturvetenskapligt värde. 
 
60153 Gärdan Glesgröe växer längs bäcken. 
 
60154 Öratjärnsbäcken Glesgröe växer längs bäcken. 
 
60155 Växtplats vid Roggån Glesgröe växer längs bäcken. 
 
60157 Gulåstjärn Knottblomster växer längs bäcken. 
60158 Leringsforsen Knottblomster växer längs kanalstranden i videvegetationen. 
 
60180 Linsjöbäcken Förekomst av reproducerande flodpärlmussla konstaterad 1990. Utterförekomst 
konstaterad 1990. 
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60181 Maljan Maljan är ett vattensystem med liten mänsklig påverkan, vilket innebär att det kan 
betecknas som ett naturvatten. Vattendraget hyser dessutom ett reproducerande bestånd av 
flodpärlmussla. 
 
60182 Juån  Juån är ett vattensystem med liten mänsklig påverkan, vilket innebär att det kan 
betecknas som naturvatten. Vattendraget hyser ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla och 
tillhör de värdefullaste i regionen. Nattsländan Hydropsyche saxonica samt skalbaggen Normandia 
nitens är andra rödlistade arter som också förekommer i vattendraget. 
 
60183 Kvarnån Harrsjöån Förekomst av reproducerande flodpärlmussla konstarade 1990. 
 
60184 Ovansjö-Vattenån  är ett vattensystem med liten mänsklig påverkan, vilket innebär att det kan 
betecknas som ett naturvatten. Vattendraget hyser ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla som 
tillhör de värdefullaste i regionen Förekomst av reproducerande flodpärlmussla konstaterad 1990. 
 
60185 Grössjöbäcken –Mycksjöbäcken Förekomst av reproducerande flodpärlmussla konstaterad 
1990. 
 
60186 Stensjöån  Förekomst av mycket enstaka småmusslor av flodpärlmussla 1990. 
 
60187 Roggån- Saxån Roggån är ett vattensystem med delvis liten mänsklig påverkan, vilket innebär 
att de övriga delarna kan beteckans som naturvatten. Vattendraget ingår i ett av utterns kärnområden 
och hyser ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla.  
 
60188 Mörtsjöbäcken – Alderängesån Förekomst av reprocucerande flodpärlmussla konstaterad 
1990. Utterförekomst konstaterad 1990. 
 
60189 Kroktjärnån  Kroktjärnån är ett vattensystem med liten mänsklig påverkan, vilket innebär att 
det kan beteckans som ett naturvatten. Vattendraget ingår i ett av utterns kärnområden. 
 
60214 Sotån Förekomst av reproducerande flodpärlmussla konstaterad 1994. 
 
60235  Hortesån Utterförekomst konstaterad 1990. 
 
60237 Storköljan Förekomst av flodpärlmussla konstaterad 1994. 
 
60238 Stumån Förekomst av flodpärlmussla konstaterad 1994. 
 
60239 Lomsjöån Förekomst av flodpärlmussla konstaterad 1990. Utterförekomst konstaterad 1990. 
 
60257 Länsterån Förekomst av flodpärlmussla konstaterad 1996. 
 
60258 Galvatsån Förekomst av flodpärlmussla enstaka och små 1996. 
 
60259 Övre Harrsjöån Förekomst av flodpärlmussla konstaterad  1996. 
 
60260 Björsjöbäcken Svagt bestånd med flodpärlmussla konstaterat 1996. 
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Beskrivning av vattenbruk inom kommunen; 
Kartan visar platser för vattenbruk som godkänts efter anmälan eller ansökan om 
tillstånd. Kartan är inaktuell, för uppdaterade uppgifter kontakta Bygg- och 
miljökontoret. 
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Definitioner, begrepp 
Sjö, vattendrag 
Sjöar och vattendrag definieras som 
fördjupningar i terrängen där vatten 
samlas på sin väg till havet. Trivial 
definition men täcker in minsta 
gemensamma nämnare för alla sjöar 
och vattendrag( Källa Länsstyrelsen 
Västernorrland). 
Skillnaden mellan sjöar och vattendrag 
avgörs primärt av hur lång tid vattnet 
stannar i fördjupningen. Där vattnet 
stannar så länge att det förefaller 
stillastående kallar vi sjöar och vatten i 
rörelse ger vattendrag. 
Någonstans däremellan finns sel. 
Varje typ av vatten har ett eget djur- 
och växtliv. Förutsättningar för sjöarna 
att hysa organismer varierar från sjö till 
sjö. 
 
Förutom skillnader i vattentemperatur 
är fördjupningens form och geografiska 
läge tillsammans med omgivande 
markens beskaffenhet avgörande för 
en sjös vattenkemiska och biologiska 
innehåll. 
 
Naturvatten 
Sjöar och vattendrag som har en god 
ekologisk status; vattenkvalitet, växt- 
och djurliv, vattnets flöde och väg skall 
vara nära naturligt. 
 
Tillrinningsområde 
Förutom den lilla del av nederbörden 
som hamnar direkt i vattnet måste 
nederbörden på sin väg till en sjö eller 
ett vattendrag passera marken i det sk 
tillrinningsområdet. Det tillrinnande 
vattnet präglas då av den berggrund 
och det lösa jordlager som finns i till-
rinningsområdet. De styrande faktorer- 
na är berggrundens vittrings- 

benägenhet och sammansättning 
tillsammans med de lösa jordlagrens 
sammansättning, mäktighet och 
kornstorlek. 
 
Avrinningsområde 
Landområde från vilket all ytvatten-
avrinning strömmar genom en sekvens 
av åar, floder och möjligen sjöar till 
havet vid ett enda flodutlopp, eller vid 
en enda flodmynning eller ett enda 
delta. 
 
Kalkning 
Med kalkning avses sådan spridning 
av kalk eller annat ämne, kalkfällning 
eller annan åtgärd som kan motverka 
försurning av sjöar och vattendrag. 
Med biologisk återställning i kalkade 
vatten avses sådan åtgärd som gör det 
möjligt för växt- eller djurarter som har  
försvunnit på grund av försurningen att 
återkomma  
 
Vattenbruk  
Vattenbruk innebär odling i vatten av 
fisk eller kräftdjur, musslor som hålls 
stationära med nät, kassar eller burar. 
Fiskodling kan också vara landbaserad 
i dammar och fisktråg. Odling av fisk 
sker dels för livsmedelsproduktion och 
domineras av sk regnbågslax, men 
även röding, öring och ål odlas. 
Det finns även odlingar i fiskevårdande 
syfte för att förstärka befintliga 
naturliga bestånd. 
Producenter av sättfisk – fiskyngel-
och sättkräftor Uppfyller minimikrav 
vid hälsokontroll för att leverera rom 
och levande fisk till andra fiskodlingar. 
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§ Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser 
Följande lagar är aktuella vid planens 
antagande: 
Plan och bygglagen SFS 1987:10  
Miljöbalken SFS 1998:808 och 
följdföreskrifter för kalkning. 
Tillstånds- och anmälningsplikt för 
miljöfarlig verksamhet 
Skogsvårdslagen SFS 1998:1539 
Förordning 1994:1716 om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen 
EGs ramdirektiv för vatten. 
Fullständig lagtext se 
www.riksdagen.se, 
 
Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt 
 
Nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat om 15 nationella 
miljökvalitetsmål. Det övergripande målet är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle 
med en hållbar utveckling såväl ekonomiskt 
som ekologiskt, socialt och kulturellt. 
Miljömålsportalen är den samlade ingången till 
information om arbetet med Sveriges miljömål 
se vidare www.miljomal.nu 
 
Regionala miljömål för 
Västernorrland  
www.y.lst.se  
 
 

Ansvarsfördelning i 
översiktsplaneringen 
Kommunstyrelsen utgör via 
Tvärpolitiska gruppen ( förstärkt med 
ordförande i miljönämnd samt plan- 
och byggnämnd) ledningsgrupp för 
översiktsplanearbetet. 
 
Tjänstemannansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för översikts-
planearbetet är kommunchefen.  

Det operativa arbetet med översikts-
planen ansvarar Utvecklingsenheten 
för i samarbete. 
 
Kommunstyrelsen 
Kapitlet Sjöar och vattendrag, 
vattenbruk förs in som underlag vid 
aktiviteter/ projekt/etableringar som 
berör ämnesområdet.  
Samarbetar i ett tidigt stadium med 
miljönämnd, humanistisk nämn fritid 
och kultur, teknisk nämnd, bygg- och 
plannämnd. 
 
Miljönämnden 
Miljönämnden verkar övergripande 
genom allsidigt miljöarbete.  
Tillsynsmyndighet för vattenbruk. 
Yttrar sig vid länsstyrelsens prövning 
för tillstånd till större verksamhet vid 
etablering av vattenbruk. 
Handlägger anmälan av etablering av 
mindre vattenbruksverksamhet. 
Samarbetar i de övergripande frågorna 
med alla nämnder och kommun-
styrelsen/Utvecklingsenheten 
 
Humanistiska nämnden/Fritid och 
kultur  
Kapitlet om sjöar, vattendrag och 
vattenbruk förs in som underlag. Deltar 
i det praktiska arbetet då miljö, fritid 
och kultur berörs. 
Vid projekt deltar de med kunskap 
inom sina ämnesområden i ett tidigt 
stadium.  
  
Övriga 
Känner till den kommunala 
översiktsplanens syfte och innehåll. 
Kan vid behov söka information i 
översiktsplanen. 
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Förverkligande av 
intentioner, uppföljning 
En årlig ajourhållning sker efter 
antagandet av ny översiktsplan 2004. 
Efter kalenderårets utgång mottar 
Kommunstyrelsen rapport om årets 
måluppfyllelse och aktiviteter. 
Avvikelser noteras och 
åtgärdsdiskussion följer. 
 
Planeringsunderlag  
Planeringsunderlaget anges under 
rubrikerna Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar 
av sjöar- och vattendrag i kommunen. 
Därutöver finns planerings underlag 
från främst länsstyrelsen och 
Skogsvårdsstyrelsen samlat i kartorna. 
Det är kommunen som avgör vilket 
planeringsunderlag som skall åtfölja 
planen. 
Fortlöpande arbete med insamling och 
dokumentation av fakta syftar till en 
ständig kompetenshöjning för att ge 
bästa förutsättningar att fatta beslut. 
Det samlade planeringsunderlaget har 
stor betydelse när beslut skall fattas 
med översiktsplanen som stöd. 
 
Aktuella utvecklingsplaner från 
intresseföreningarna skall alltid 
utgöra ett underlag vid beslut. 
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Kompletteringar och 
Ajourhållning 
 

Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning 
och bestämmelser noteras 
OBS Vattendirektivet 
 
Nya eller vidareutvecklade skäl för 
kommunens arbete noteras 
 
Nya eller mer detaljerade mål för 
kommunens arbete noteras 
 
Nya nationella och regionala 
riktlinjer noteras 
 
Kommunala åtgärder för 
kommande år anges 
 
Rapport till kommunstyrelsen inkl 
måluppfyllelse, aktiviteter mm 
 
Tillkommande planeringsunderlag 
noteras 
 
Vidareutvecklande beskrivningar 
noteras ex analyser, nya projekt 
 
Årets samlade kompletteringar förs 
till faktabas översiktsplan 
(inkluderar intranätskikt för allmän 
användning) 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen  O 
-Utvecklingsenheten  O 
-Räddningsnämnd                O  
-Krisledningsnämnd O 
 
Plan- och byggnämnden  O 

- Bygg- och miljökontoret O 
 
Miljönämnden O 

- Bygg- och miljökontoret O 
 
Humanistiska nämnden  O 

- Fritid  O   - Kultur  O 
 
Tekniska nämnden   O 
 
 
Socialnämnden   O 
 
DATUM…………………………….. 
 
Uppgiftslämnare namn……………. 
 
………………………………………. 
 
Ansvarig tjänsteman för 
kompletteringar och ajourhållning 
av detta temahäfte är 
 
……………………………………….. 
 

 


