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Leverera dricksvatten med hög kvalitet
till brukarna utan väsentliga störningar i
distributionen.
Kommunens vattentäkter och enskilda
vattentäkter skall så långt möjligt
säkras.
Grundvattenförande formationer av vikt
för framtida vattenförsörjning skall
identifieras och dialog inledas för
ett urval och ett säkerställande.
Kommunen inväntar här resultatet av
länsstyrelsens pågående inventering
med fältbesök.
Vidareutveckla, förstärka och fördjupa
vattenplaneringen.
Detta kapitel Vatten - dricksvatten
skall tillsammans med kapitel Sjöar
och vattendrag samt Våtmarker ses
som en inledning av framtidens
vattenplaneringen
Målen diskuteras och fördjupas
kontinuerligt.

Kommunala skäl för arbete
med dricksvatten
Vårt land och vår kommun har
mängder av vatten av god kvalitet,
både i form av grundvatten och i form
av ytvatten.
Kommunen har en tydlig roll för att
säkra en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning.

Kommunala mål
Säkra en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning.
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Kommunen tar årligen fram
en Framtidsstrategi med
treårsbudget i vilken utarbetas
inriktningsmål och effektmål för
kommunstyrelsen och nämnderna.

Dricksvatten i
översiktsplanen
Det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark och
vatten. Det är planeringens uppgift att
bland annat
-främja goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med markoch vattenområden, energi och
råvaror.
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Vatten - dricksvatten
-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 friluftsvärden
samt ekologiskt känsliga områden.
Även områden med resurser som är
lämpliga att nyttja för olika ändamål
kan åtnjuta ett skydd, exempelvis
jordbruksmark för jordbruket.
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 byggda miljön skall utvecklas
och bevaras.
Kommunen skall i översiktsplanen
redovisa områden av riksintresse och
ange hur riksintresset ska tillgodoses i
samhällsplaneringen.
Kommunen har god tillgång på
naturresursen vatten.
Kommunen väljer för avsnittet
Vatten-dricksvatten att redovisa
följande synpunkter för mark- och
vattenanvändningen:
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•
-

Alla kommunala vattentäkter
inom vattenskyddsområde
utom vattenskyddsområde
samt några enskilda inventerade
vattentäkter redovisas på karta
och även i GIS

•

Alla beslutade verksamhetsområden inom vilka vattenförsörjning har ordnats redovisas –
på karta och i GIS

•

Alla identifierade och möjliga
områden för framtida vattentäkter
redovisas –när kommunen får
uppgifterna från länsstyrelsen.

Konkurrerande intressen.
Verksamhet/markanvändning som
försvårar eller omöjliggör tillkomsten
/nyttjandet av vattnet är exempelvis
grustäkter, bergvärme, byggande av
bostäder, fritidshus, turistanläggningar,
industrier, vägar, skogsbruk, jordbruk,
torvtäkter, förvaring av olja och bensin i
cisterner m.m.
Övergripande riktlinje är att dricksvattentillgången långsiktigt skall säkras
för boende och verksamma i
kommunen.
•

Kommunen skall i all sin planering
och verksamhet skydda de i
översiktsplanen redovisade
områdena, med kommunala och
enskilda vattentäkter, mot åtgärder
som kan skada dessa.

- Enskilda vattentäkter inom Intresseföreningarna i; Hjältan-Gösunda.
Byberget-Snöberg, NordanedeLeringen, Naggen, Saxen, Roggafors-
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Finsta-Viken finns registrerade på
kartor i kommunen och hos respektive
intresseförening. Hänsyn till dessa
vattentäkter tas i planering och annan
verksamhet.
Inventeringarna och redovisningen har
skett via intresseföreningarna själva i
samarbete med kommunen. Dessa
vattentäkter läggs kontinuerligt in i
kommunens GIS- geografiska
informationssystem. Kommunen ser
fram emot liknande samarbete med
övriga intresseföreningar.
- Övriga enskilda vattentäkter bör i ett
framtida arbete även beskrivas på
karta för att hänsynstagande vid alla
aktiviteter skall göras möjligt. Vid
aktiviteter/åtgärder som kan beröra
ännu ej inventerade och redovisade
vattentäkter skall kommunen vid
planering och verksamheter som berör
dessa ta allmän miljöhänsyn.
•

Grundvattenförande geologiska
formationer av betydelse för
dagens och framtidens
vattenförsörjning skall identifieras
och i möjligaste mån skyddas.
Länsstyrelsen har i ett pågående
arbete redovisat en rad möjliga
områden för vattentäkter/
geologiska formationer. Kommunen
redovisar alla dessa områden i
väntan på en slutredovisning av
projektet.

För de områden som länsstyrelsen
kommer att bedöma som möjliga för
vattentäkt kommer en dialog inledas
om möjlighet till skydd eller
restriktioner. Kommunen anser att det
är av stor vikt att markägare och
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intresseföreningar deltar i denna
dialog.
•

Kommunen har en aktiv roll i
arbetet med vatten. Detta avsnitt
syftar även till att ge en plattform för
det framtida arbetet med
vattenplaneringen. Faktabasen har
därför kompletterats med utdrag ur
nationella och regionala riktlinjer.

•

Vid nybyggnation av bostadshus,
fritidshus eller andra byggnader
skall en ordentlig utredning av
vatten och avloppshanteringen
göras. Detta för att säkra en
framtida god vattenkvalitet för hela
det område som kan beröras av en
ny byggnad och dess avloppsanläggning.
Utanför verksamhetsområde för vatten
behövs inget tillstånd att borra för
enskilt vatten som ska försörja upp till
två hushåll.
Vid alla aktiviteter som 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 intresse och
objekt.

Kommunala åtgärder i
översiktsplaneringen
Vår kommun är en till ytan stor
kommun med gles befolkning.
Vattenresursen är riklig och med god
kvalitet.
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En inledande långsiktig fokusering på
vatten säkerställer denna resurs för
dagens och kommande generationers
kommuninvånare.
Det finns även utvecklingsmöjligheter
där vatten av god kvalitet är av stor
vikt.
Detta kapitel i översiktsplanen skall
tillsammans med kapitlen Sjöar och
vattendrag samt Våtmarker ses som
en del i en inledande vattenplanering.

Fortsätta samarbetet med
intresseföreningarna med syfte att
kartlägga enskilda vattentäkter.
I detta arbete skall informationen föras
in i GIS
Kartmaterialet ställs därefter till
intresseföreningens förfogande i
lämpligt kartformat.

Invänta länsstyrelsens inventering av
områden för möjliga framtida
vattentäkter. Därefter starta en
fördjupad dialog om vilka områden
samt hur dessa skall säkerställas.

Kommunen tar årligen dessutom fram
en Framtidsstrategi med
treårsbudget i vilken utarbetas
inriktningsmål och effektmål för
kommunstyrelsen och nämnderna.
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Målen diskuteras och fördjupas
kontinuerligt.
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Beskrivning av kommunala vattentäkter
Vattenförsörjning
Kommunens vattenförsörjning utgår uteslutande från grundvatten. För Ånges
distributionsområde kan nämnas att vattentäkten där bygger på en med infiltrerat ytvatten
förstärkt grundvattentäkt, och när det gäller Fränsta - Ljungaverk är det återinfiltrerat
grundvatten.
Totalt producerar 14 st vattentäkter årligen ca 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten. Detta
motsvarar 80 fullastade tankbilar med släp, per dygn. Vattentäkterna i kommunen har ett
varierande försörjningsansvar från endast några få abonnenter i Näset och Haverövallen till
ca 4.000 personer inom Ånges försörjningsområde. För vissa vattenförsörjningsanläggningar noteras olika problem, som antingen gäller vattenkvalitet eller vattenkapacitet.
De flesta av vattentäkterna försörjer relativt små bebyggelsecentra. För 8 stycken
vattentäkter är färre än 300 personer anslutna och för flertalet av dessa noteras brister
avseende kapacitet. Problemen med dessa bedöms dock vara relativt små jämfört med de
kvalitetsstörningar som uppträder vid Ånges vattentäkt under höst och vår.
Under de senaste åren har arbetet inriktats på att ytterligare förbättra
försörjningssituationen, där först och främst en bättre vattenkvalitet och ett utökat skydd för
vattentäkterna eftersträvas. Som ett led i detta har ombyggnad genomfört i Ånge
vattenverk, och en membranfilteranläggning har installerats för att ta bort humusämnen som
färgar vattnet under höst och vår. Kommunen har också förvärvat skogsmarken kring
vattentäkten i Moradal för att på så sätt säkerställa att skogsbruket kring täkten sker på
bästa sätt ur vattentäktsperspektivet.
Vattentäkternas verksamhetsområden anger inom vilket område vattenförsörjningen
ordnats.
Verksamhetsområden – vatten, avlopp
Se bilagan Verksamhetsområden för Vatten och Avloppsanläggningar
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Näset
Kommunal vattentäkt: Anslutna personer 15 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

2 m3/d
150 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Hydroforstationer

1 km
1 st

Vattenförsörjning
Bergborrad brunn med relativt låg kapacitet. Grundvattnet pumpas via radonavskiljare ut till
abonnent.
Endast ett fåtal hushåll är anslutna.
Något behov av att upprätta särskilda skyddsområdesbestämmelser har ej bedömts
föreligga.
Verksamhetsområde saknas och en utredning om förutsättningar för att överlåta den
kommunala täkten till abonnenterna bör ske.
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Parteboda
Kommunal vattentäkt: Anslutna pe ca 100 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

30m3/d
300 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Hydroforstationer

4 km
1 st

Vattenförsörjning
Vattentäkten utgörs av bergborrad brunn med god kapacitet. En begränsning i dagsläget är
dock behandlingssteget, nuvarande filter klarar endast marginell utökning av kapaciteten
med bibehållen kvalitet. Vattnet behandlas i ett järn- och manganfilter.
Skyddsområdesbestämmelser finns upprättade.

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69

ÖVERSIKTSPLAN

för utveckling av Ånge kommun
Vatten - dricksvatten

9 (24)

Temahäfte 5

Haverövallen
Kommunal vattentäkt: Anslutna personer ca 20 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

2 m3/d
130 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Hydroforstationer

1 km
2 st

Vattenförsörjning
En bergborrad brunn och en schaktbrunn utan noterade kapacitetsproblem. I samband med
snösmältning påverkas schaktbrunnen - färgstyrkan ökar.
Skyddsområdesbestämmelser har inte bedömts erfordras.
Verksamhetsområdet bör ombildas till gemensamhetsanläggning och för närvarande
pågår ett samarbete med Haverö intresseförening, där kommunen har anlagt en ny
vattentäkt i anslutning till en nybyggd bystuga.
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Sillre södra
Kommunal vattentäkt: Anslutna pe ca 30 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

6 m3/d
200 l/pd

Omfattning va-anläggningar:
Vattenledningar
Hydroforstationer
Reservtäkt

2 km
1 st
1 st

Vattenförsörjning
Vattentäkten i Sillre Södra består av en grusfilterbrunn för ca 15 stycken abonnenter.
Täkten har en god kapacitet.
Skyddsområdesbestämmelser finns upprättade.
Det bör utredas om det finns förutsättningar för att ombilda det kommunala
verksamhetsområdet till en gemensamhetsanläggning med brukarna.
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Östby
Kommunal vattentäkt: Anslutna på ca 80 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

25 m3/d
310 l/pd

Omfattning vattenanlägging:
Vattenledningar
Hydroforstationer

5 km
1 st

Vattenförsörjning
Vattentäkten består av 2 stycken bergborrade brunnar med radonavskiljning. Båda
brunnarna har låg kapacitet, men är inte något problem för dagen, dock finns det inte
möjlighet att utöka anslutningen till vatten.
Skyddsområdesbestämmelser finns upprättade.
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Kölsillre
Kommunal vattentäkt: Anslutna personer ca 100 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

38 m3/d
380 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Hydroforstationer

2 km
1 st

Vattenförsörjning
Två bergborrade brunnar med avsyrning och luftning på grund av höga radon-halter.
Kapaciteten är begränsad.
Skyddsområdesbestämmelser finns fastställda för vattentäkten.
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Östavall
Kommunal vattentäkt: Anslutna pe ca 350 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

87 m3/d
250 l/pd

Omfattning vattenanlägging:
Vattenledningar
Vattenverk
Högreservoarer
Tryckstegringsstationer

7 km
1 st
1 st
1 st

Vattenförsörjning
Bergborrad brunn med järn- och manganfilter. Vattentäkten har ej tillräcklig kapacitet för att
säkerställa vattenbehovet för industrier. Vid toppbelastning, till exempel på grund av läckor,
töms högreservoaren på 100 m3 relativt fort.
Normalt förekommer inga problem med vattenkvaliteten dock vissa bekymmer i samband
med stora förbrukningar då missfärgningar kan uppstå.
Åtgärder för att öka vattentäktens kapacitet bör prioriteras högt.
Skyddsområdesbestämmelser finns fastställda för vattentäkten.
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Överturingen
Kommunal vattentäkt: Anslutna pe ca 100 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

37 m3/d
350 l/pd

Omfattning vattenanlägging:
Vattenledningar
Hydroforstationer

5 km
1 st

Vattenförsörjning
Bergborrad brunn vars vattenkvalitet påverkas av järnförekomst. Vattentäkten har en god
kapacitet.
Förslag till skyddsområdesbestämmelser finns upprättade.
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Hjältan
Kommunal vattentäkt: Anslutna på ca 200 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

70 m3/d
350 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Vattenverk
Högreservoar

4 km
1 st
1 st

Vattenförsörjning
Schaktbrunn med god kapacitet. Alkalisering sker med NaOH.
Täkten ligger nära Ljungan och vid högvatten påverkas vattenkvaliteten.
Skyddsområdesbestämmelser finns fastställda för vattentäkten.
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Fränsta-Ljungaverk
Kommunal vattentäkt: Anslutan på ca 3000 st
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

1200 m3/d
400 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Vattenverk
Högreservoar

47 km
1 st
1 st

Vattenförsörjning
Grusfilterbrunnar och infiltrationsbassänger i Fredriksdal med god kapacitet och mycket bra
vattenkvalitet försörjer både Ljungaverk och Fränsta med vatten.
Skyddsområdesbestämmelser finns fastställda för området.
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Munkbysjön
Kommunal vattentäkt : Anslutna pe 130 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/p

36 m3/d
270 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Hydroforstationer

4 km
2 st

Vattenförsörjning
Vattentäkten i Munkbysjön har god kapacitet. Täkten belägen i närheten av badplatsen, och
råvattnet leds via sjöledning till vattenverket. Vattnet behandlas i järn- och manganfilter med
gott resultat. Vissa bekymmer med manganrester i ledningsnätet uppstår ibland i samband
med större förbrukningar, med missfärgat vatten som följd.
Skyddsområdesbestämmelser finns upprättade.
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Torpshammar
Kommunal vattentäkt: Anslutna pe ca 700 st.
Vattenförbrukning 2001
Förbrukning/pd

290 m3/d
410 l/pd

Omfattning vattenanläggning:
Vattenledningar
Vattenverk
Högreservoar
Tryckregistreringsstationer

11 km
1 st
1 st
1 st

Vattenförsörjning
Schaktbrunn med alkalisering och luftning. Täkten har en god kapacitet.
Brunnsområdets läge i anslutning till väg medför önskemål om att skyddet för vattentäkten
bör förbättras.
Skyddsområdesbestämmelser finns fastställda.
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Enskilda vattentäkter
Ett stort antal intresseföreningar har inventerat enskilda vattentäkter. Dessa kommer
kontinuerligt att läggas in på kommunens GIS-kartor. Det är av stor vikt att övriga
områden inventeras i ett samarbete mellan intresseföreningar och kommunen.

Möjliga områden för framtida vattentäkter
Inom projekt inventering av grundvattenförande geotoper har följande områden i
Ånge kommun funnits vara intressanta för vidare undersökningar. Dessa områden
behöver undersökas närmare, med början 2003, för att verifiera om bildningarna har
potential för vattenförsörjningen samt för att kunna fastställa geografisk avgränsning
av områdena.
Källa: Länsstyrelsen
Moradal, området mot Vattenån av speciellt intresse, 3,9 km
Gösunda – Hjältan, 2,7 km
Bodaborg – Torpshammar, 5,6 km
Klöstre – Tirsta, 5,1 km
Johannesberg – Magdbyn, (trots stora täkter i Erikslund bedöms området vara av
intresse), 9,5 km
Märrviken, 5,6 km
Önsta – Parteboda (spec två delar av objektet intessant för lokala ändamål), 1,4 km
Holmsjöåsen vid Köljesjön, 7,5 km
Bysjön, deltat, 9 km
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Vatten - dricksvatten
Vatten är en av våra viktigaste
naturresurser och som dricksvatten
vårt vanligaste livsmedel
Dricksvatten
Dricksvatten är vatten som är avsett att
förtäras av människor eller användas
vid produktion eller annan hantering av
livsmedel.
Grundvatten
Grundvatten är vatten i den del av
jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten
finns normalt på alla nivåer i jorden och
berggrunden.
I vårt land tränger praktiskt taget all
nederbörd in i jorden, för att antingen
avgå med växternas transpiration eller
bilda grundvatten.
Grundvatten rinner i sin tur så
småningom av till ytvatten. Räknat per
ytenhet landområde är därför
grundvattenbildningen ungefär lika stor
som avrinningen.
Grundvatten har många fördelar
gentemot ytvatten; Det har bättre
skydd mot föroreningar, det är ofta
friskt från sjukdomsalstrande bakterier,
har god smak, håller jämn temperatur
och saknar ofta lukt och färg. Det kan
dock finnas kvalitetsproblem både
naturliga och sådana orsakade av
mänskliga aktiviteter. Som en följd av
den ökande föroreningsbelastningen
har samhällets intresse för
grundvatten, som tidigare främst gällt
mängden utvinnbart vatten, alltmer
kommit att inriktas på skyddet av
grundvattnets kvalitet.
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Ytvatten är vatten som finns eller rör
sig på markytan i motsats till
grundvatten och markvatten. Som
ytvatten betraktas till exempel vatten i
sjö och vattendrag
Utvinning av grundvatten
På de allra flesta platser finns
grundvatten på rimligt djup under
markytan, men för att grundvattnet
skall kunna utvinnas krävs god
genomsläpplighet hos jorden eller
berggrunden nära brunnen och dess
omgivning. Då kan man få det
grundvatten som bildas över ett större
område att strömma till brunnen.
I den geologi som dominerar i Sverige,
med moränjord på gnejs eller granit, är
genomsläppligheten förhållandevis
låg.
Vattnet i en grävd eller borrad brunn
räcker vanligen till för ett eller några få
hushåll, men för större vattenuttag
krävs i allmänhet vattentäkter i sand
eller grus eller i relativt genom släppligt berg som sandsten eller
kalksten.
Rullstensåsarna, som inom stora delar
av landet sträcker sig genom
landskapet med några mils mellanrum,
utgör ovärderliga vattentillgångar. Den
kommunala grundvattenförsörjningen
är till stor del baserad på dessa. Vid
lokalisering av större grundvattentäkter
görs i allmänhet omfattande
hydrogeologiska undersökningar. När
en tänkbar geologisk bildning
lokaliserats genomförs en
provpumpning. Genom att observera
grundvattenytans avsänkning på olika
avstånd från brunn med känt
vattenuttag får man information bl. a
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om bildningens vattenledande
egenskaper och dess hydrauliska
kontakt med omgivningen. Härigenom
kan man bedöma hur stora uttag som
kan göras och göra prognoser över hur
grundvattnet kring vattentäkten
påverkas vid olika uttagsalternativ.
Avrinningsområden
Avrinningsområde är ett landområde
från vilket ytvattenavrinning strömmar
genom en sekvens av åar, floder och
möjligen sjöar till havet via ett enda
flodutlopp, eller vid ett enda flodutlopp,
eller vid en enda flodmynning eller ett
enda delta.
Delavrinningsområde
Landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie
åar, floder och möjligen sjöar till en
viss punkt i ett vattendrag - normalt en
sjö eller ett flodtillopp.
(Avrinningsdistrikt - framtida
huvudenhet för förvaltning av
avrinningsområden)
Råvatten
Råvatten är det vatten som tas från
vattentäkterna och som efter någon
form av beredning är avsett att
användas som dricksvatten.
Vattenförsörjningen
Vårt land har mycket god tillgång på
resursen vatten.
Vårt lands behov av färskt vatten
tillgodoses med både grundvatten och
ytvatten.
Vattentäkternas storlek och
egenskaper varierar. De innefattar allt
från brunnar och andra små
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grundvattentäkter till stora
ytvattentäkter.
Övervägande delen av
vattenförsörjningen sköts i kommunal
regi – allmänförklarad - men det finns
också ett stort antal privata
vattentäkter.
Enskilda vattentäkter kan exempelvis
utgöras av egen brunn på tomten eller
av en anläggning som består av en
gemensam brunn för fastigheterna i ett
begränsat område.
Också industrins försörjning med
process– eller kylvatten och
jordbrukets uttag av färskt vatten för
bevattning mm äger ofta rum i privat
regi.
Ytterligare fakta om vatten:
Branschorganisationen Svenskt
Vatten, www.svensktvatten.se
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§ Aktuell lagstiftning,
bestämmelser
Följande lagar är aktuella vid planens
antagande:
Plan- och bygglag SFS 1987:10
Miljöbalken SFS 1998:808
Livsmedelsverkets kungörelse om ändring i
kungörelsen (SLV FS1989:30) med
föreskrifter och allmänna råd om
dricksvatten SLV FS 1993:35
Lag om allmänna vatten och
avloppsanläggningar 1970:244
EG:s ramdirektiv för vatten.

Fullständig lagtext se
www.riksdagen.se

Nationella och regionala
riktlinjer av vikt
Nationella miljökvalitetsmål
www.miljomal.nu
Regionala miljömål för Västernorrland
2004-2020 antagna av Länsstyrelsen 200311-03
www.y.lst.se

Ansvarsfördelning i
översiktsplaneringen
Kommunstyrelsen utgör via
Tvärpolitiska gruppen ledningsgrupp
för översiktsplanearbetet.
Tjänstemannaansvar
Högste ansvarige tjänsteman för
översiktsplanearbetet är
kommunchefen. Det operativa arbetet
med översiktsplanen ansvarar
Utvecklingsenheten för i samarbete.
KommunstyrelsenKapitlet Vatten dricksvatten förs in som underlag vid
aktiviteter/ projekt/etableringar som
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berör ämnesområdet. Samarbetar i ett
tidigt stadium med teknisk nämnd,
bygg- och plannämnd, samt
miljönämnd.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden via tekniska
förvaltningen svarar för driften av de
kommunala vattenverken. Även arbete
med skyddsområden för vattentäkter
initieras av nämnden.
Miljönämnden
Utövar kontroll och tillsyn. Verkar för
god vattenkvalitet och en säkrad
framtida vattentillgång.
Bygg- och plannämnden
Kapitlet Vatten - dricksvatten förs in
som underlag vid bygg- och planfrågor
som berör vattenhantering.
Humanistiska nämnden Fritid och
Kultur
Kapitlet Vatten- dricksvatten förs in
som underlag vid frågor som
exempelvis berör skoterleder,
aktiviteter för fritid, rekreation och
turism.
Övriga
Känner till den kommunala
översiktsplanens syfte och innehåll.
Kan vid behov söka information i
översiktsplanen.

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.
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Avvikelser noteras och
åtgärdsdiskussion följer.

Planeringsunderlag
Planeringsunderlaget anges under
rubrikerna Nationella och regionala
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar
av Vatten - dricksvatten i kommunen.
Därutöver finns planeringsunderlag
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
Kommunstyrelsen
-Utvecklingsenheten
-Räddningsnämnden
-Krisledningsnämnd

O
O
O
O

-

Plan- och byggnämnden
Bygg- och miljökontoret

O
O

-

Miljönämnden
Bygg- och miljökontoret

O
O

-

Humanistiska nämnden
Fritid
O
- Kultur

O
O

Tekniska nämnden

O

Socialnämnden

O

Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och
bestämmelser noteras
Nya eller vidareutvecklade skäl för
kommunens arbete noteras
Nya eller mer detaljerade mål för
kommunens arbete noteras
inkluderar revidering av näringslivsprogram etc
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)
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