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Beslut om vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och
Göta älvs vattentäkter
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken
(1998:808, MB) att inrätta vattenskyddsområde för Vänersborgsviken
och Göta älvs vattentäkter.
Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilaga 1.
Vattenskyddsområdet består av en inre och yttre skyddszon. Den yttre
skyddszonen är att betrakta som en tertiär skyddszon.
Med stöd av 7 kap 22 § MB beslutar länsstyrelsen att nedanstående
föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdets inre zon. Enligt
7 kap 22 § MB gäller beslutet omedelbart även om det överklagas.
Föreskrifterna träder i kraft 2022-07-01.
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska, med stöd av 7 kap. 22 §
MB, prövas av den kommunala nämnd som har till uppgift att fullgöra
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i aktuell
kommun.

Föreskrifter för vattenskyddsområdet
Petroleumprodukter och andra miljö- och hälsofarliga
produkter
1 § Uppställning av tankbilar eller mobila transportbehållare,
innehållande mer än 250 liter petroleumprodukter, eller andra
miljö- och hälsofarliga produkter är förbjudet (gäller inte
volym i fordons bränsletankar eller hydraulsystem).
Undantag från förbudet gäller för
1. uppställning i samband med transport av farligt gods, och
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2. uppställning eller parkering på plats utrustad med sekundärt
skydd.
2 § Lagring av sammanlagt mer än 250 liter
petroleumprodukter och andra miljö- och hälsofarliga
produkter får inte ske utan tillstånd.
Undantag från tillståndsplikten gäller för
1. lagring på plats utrustad med sekundärt skydd eller i behållare
och cisterner utrustade med sekundärt skydd,
2. lagring av eldningsolja för uppvärmning av bostadshus, i
pannrum eller annat utrymme inomhus som saknar golvavlopp
eller har avstängningsbar golvbrunn, och
3. lagring inomhus av obrutna förpackningar av
konsumentstorlek för försäljning i detaljhandeln.
Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
3 § Bedrivande av verksamhet eller åtgärd som är
anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) kräver tillstånd.
Undantag från tillståndsplikten gäller för verksamheter eller
åtgärder som, enligt tillsynsmyndighetens bedömning, inte utgör
någon risk för vattenförorening, av sådan betydelse att den kan
påverka möjligheterna till uttag och beredning av dricksvatten
från Göta älv.
4 § Vidtagande av avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kräver
tillstånd.
Farligt avfall
5 § Deponering av farligt avfall är förbjudet.
Undantag från förbudet gäller för pågående verksamhet med stöd
av gällande tillstånd enligt miljöbalken.
6 § Lagring av farligt avfall kräver tillstånd.
Undantag från tillståndsplikten gäller för
1. lagring av farligt avfall från den egna verksamheten, i
nederbördsskyddade, låsbara utrymmen utrustade med
sekundärt skydd, och
2. lagring av farligt avfall från det egna hushållet.

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut
2022-05-16

3 (15)
513-36723-2019

Avloppsvatten och avloppsslam
7 § Utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd.
Undantag från tillståndsplikten gäller för oplanerad bräddning
från befintligt avloppsnät.
8 § Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller humanurin
kräver tillstånd.
Dagvatten
9 § Inrättande av ny eller utökad anläggning för avledning av
dagvatten kräver tillstånd.
Undantag från tillståndsplikten gäller för avledning från ytor
utanför detaljplanelagt område, samt för avledning från ytor som
utgörs av tomtmark, lokalgator eller gång- eller cykelväg.
Mark- och anläggningsarbeten
10 § Markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer
än 400 m3 kräver tillstånd.
11 § Användning av avfall, förorenade massor eller massor
med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för
igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten kräver
tillstånd.
12 § Uppläggning av asfalt och oljegrus kräver tillstånd.
Undantag från tillståndsplikten gäller för tillfällig
uppläggning, under pågående markarbeten, i maximalt tre
månader.
Rapportering av risk för vattenförorening
13 § Den som orsakar, eller som fastighetsägare,
nyttjanderättshavare av fastighet eller verksamhetsutövare bär
ansvar för, olycka eller annan allvarlig händelse som orsakar
utsläpp, spill eller läckage, som bedöms medföra akut risk för
vattenförorening, ska omedelbart rapportera detta till
räddningstjänsten via SOS Alarm 112.
14 § Mindre allvarlig händelse som inte bedöms medföra akut
risk för allvarlig vattenförorening ska snarast möjligt
rapporteras till den nämnd som ansvarar för miljö- och
hälsoskyddsfrågor i respektive kommun.
Allmänna bestämmelser
15 § I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska
skriftlig ansökan inlämnas till den kommunala nämnd som
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ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där
åtgärden eller verksamheten planeras ske eller bedrivas.
Undantag gäller för ansökan om tillstånd enligt 4 §. Ansökan
skall i detta fall göras till den tillsynsmyndighet, länsstyrelsen
eller kommunen, som har ansvar för att pröva anmälan om
avhjälpandeåtgärd.
Vid beslut om tillstånd kan nämnden meddela de villkor som
bedöms nödvändiga för att undanröja eller minska risken för
oacceptabel vattenförorening.
16 § Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan efter
skriftlig ansökan medges av Länsstyrelsen i Västra Götaland,
under förutsättning att sökanden kan styrka att den sökta
dispensen inte motverkar syftet med föreskriften och att det
finns särskilda skäl för en dispens.
17 § Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om
verksamheten är tillståndsprövad eller omfattas av pågående
prövning av tillståndsansökan enligt 9, 11 eller 12 kap.
miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av
miljöbalken. Vidare krävs inte tillstånd om den reglerade
verksamheten (åtgärden) är prövad, eller kommer att prövas,
med stöd av väglagen (1971:948), lagen om byggande av
järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken krävs.
18 § Där farleder eller allmänna vägar passerar
vattenskyddsområdet ska finnas skyltar som utmärker
vattenskyddsområdet yttre gräns. VA-huvudmannen i
respektive kommun ansvarar för att skyltar sätts upp på dessa
platser och i övrigt längs vägar och farleder där det bedöms
nödvändigt. Annans mark får tas i anspråk för detta.
19 § På plats där det, vid ett och samma tillfälle, hanteras
sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter eller andra
miljö- och hälsofarliga produkter, ska det finnas skyltar som
informerar om att man befinner sig inom vattenskyddsområde.
Skyltarna ska tillhandahållas av VA-huvudmannen i respektive
kommun och sättas upp av ansvarig verksamhetsutövare.
20 § Ansvarig verksamhetsutövare för verksamhet som har
påbörjats före dessa föreskrifters ikraftträdande och som
genom dessa bestämmelser blir tillståndspliktig, ska senast två
år efter ikraftträdandet ha inkommit med ansökan till ansvarig
nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor i respektive kommun.
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Definitioner av begrepp
21 § I dessa föreskrifter avses följande:
Avhjälpandeåtgärd
Åtgärd med anledning av föroreningsskada om åtgärden kan medföra
mer än ringa risk för spridning av föroreningarna.
Avloppsvatten
Finns definierat i 9 kap. 2 § miljöbalken och i begreppet ingår
spillvatten från både hushåll och industri, kylvatten och
dräneringsvatten från detaljplanelagt område (med undantag förr
avvattning enbart från viss eller vissa fastigheter) och från
begravningsplats. I dessa föreskrifter omfattas inte dagvatten.
Bräddning
Med bräddning avses utsläpp beroende på överbelastning av
ledningsnät, brunnar, reningsverk eller andra avloppsanläggningar.
Dagvatten
Med dagvatten avses tillfälligt avrinnande vatten från regn och annan
nederbörd inklusive framträngande grundvatten.
Deponering
Med deponering avses uppläggning av avfall på eller i mark. Som
deponering räknas inte omlastning av avfall, lagring innan återvinning
under kortare tid än tre år samt lagring innan bortskaffande under
kortare tid än ett år.
Farligt avfall
Med farligt avfall avses avfall klassificerat som farligt enligt
bestämmelserna i avfallsförordningen (2020:614) eller enligt framtida
bestämmelser gällande detta.
Förorenade massor
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, det
vill säga från ett område vars föroreningshalter överskrider
lokal/regional bakgrundshalt. Området kan utgöras av mark, vatten,
sediment och/eller byggnader. Vad som avses med förorenade massor
kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av ansvarig
tillsynsmyndighet.
Hantering
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
användning, bearbetning, behandling, destruktion, förpackning,
förvaring, konvertering, omhändertagande, saluförande, tillverkning,
transport, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
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Lokalgator
Med lokalgata avses en gata för trafik inom ett bostadsområde, en
gågata eller annat anlagt gångstråk.
Miljö- och hälsofarliga produkter
Med miljö- och hälsofarliga produkter avses i dessa föreskrifter
kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga, enligt
gällande CLP-förordning, eller enligt tidigare gällande föreskrifter
KIFS 2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande
innebörd, samt andra produkter med dokumenterat miljö- eller
hälsofarliga egenskaper vid utsläpp till vatten.
Undantag från denna definition gäller för produkter inom
faroklasserna aerosoler, brandfarliga gaser, gaser under tryck och
farligt för ozonskiktet samt för ämnen och beredningar som av
tillsynsmyndigheten bedöms sakna negativa effekter på yt- eller
grundvatten ur dricksvattensynpunkt.
Markarbeten
Med markarbeten avses borrning, grävning, pålning, schaktning,
spontning, sprängning, återfyllnad eller utfyllnad som inte sker i
vattendrag.
Nederbördsskyddad
Belägen i byggnad eller annat utrymme med nederbördstätt tak och
nederbördstäta sidor.
Petroleumprodukter
Med petroleumprodukter avses produkter innehållande råvaror
utvunna från råolja (petroleum) eller naturgas.
Sekundärt skydd
Med sekundärt skydd avses
1. invallning för enskild behållare som rymmer hela behållarens
volym,
2. invallning gemensam för flera behållare som rymmer hela den
största behållarens volym samt minst 50 % av den totala
volymen,
3. dubbelmantlade behållare och rörledningar, och
4. uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att
vätska eller andra medier kan uppfångas vid mindre läckage
eller spill.
Det sekundära skyddet ska utgöras av ett tätt material beständigt mot
avsett ämne eller ämnen och omfatta alla delar som ingår i
anläggningen.
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Tomtmark
Med tomtmark avses mark som upptas av byggnader som används för
boende eller samhällsservice och som behövs för att byggnaderna ska
kunna användas för avsett ändamål, samt trädgård och parkeringsplats
som ligger i anslutning till sådan byggnad.
Uppställning
Med uppställning avses tillfällig uppställning eller parkering, där
fordonet eller den mobila transportbehållaren lämnats obevakad mer
än två timmar.
Yrkesmässig
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig
verksamhet. För att någon ska anses bedriva yrkesmässig verksamhet
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet,
samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär.

Beskrivning av ärendet
Ansökan från kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet,
Trollhättan och Vänersborg representerade av Göteborgsregionen
(GR) inkom 2019-09-26.
Länsstyrelsen begärde komplettering av underlaget samt reviderade
förslaget till föreskrifter. Förslaget skickades därefter på remiss till
sökande kommuner samt till Jordbruksverket, Havs- och
vattenmyndigheten samt SGU 2020-06-15.
Samtliga kommuner tillstyrkte förslaget men lämnade i några fall
synpunkter på formuleringarna av föreslagna föreskrifter.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avstyrkte införandet av en yttre
zon och lämnade vissa synpunkter på föreslagna föreskrifter.
Jordbruksverket och SGU avstod från yttrande.
Inkomna yttranden skickades till GR för bemötande 2020-10-08.
Bemötandet av synpunkterna inkom till länsstyrelsen 2020-11-30.
GR bemötte HaVs synpunkter gällande införandet av en yttre zon,
men avstod från att bemöta synpunkterna från medverkande
kommuner.
Efter myndighetssamrådet gick förslaget till vattenskyddsområde på
remiss till fastighetsägare och övriga berörda sakägare. Delgivning av
remissen skedde genom kungörelse, då antalet sakägare är mycket
stort och då stor del av dessa är okända.

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut
2022-05-16

8 (15)
513-36723-2019

Kungörelsen infördes i utvalda ortstidningar med täckning i berörda
kommuner och i Post och inrikes tidningar.
Remiss skickades även (2021-02-15) med e-post till kommunerna
Alingsås, Essunga, Grästorp, Lerum, Stenungsund och Uddevalla, då
de berördes av mindre delar av föreslaget skyddsområde. Remiss gick
även via e-post till Trafikverket (2021-02-19).
På begäran av LRF skickades (2020-02-15) remissen dessutom per
brev till av länsstyrelsen kända brukare av mer än 10 åkermark inom
det föreslagna skyddsområdet
Kungörelse och remisshandlingar hölls tillgängliga på regionens,
länsstyrelsens och ansökande kommuners hemsidor under remisstiden.
Sista datum för yttrande sattes till 1 april 2021.
Ett 70-tal brukare av jordbruksmark inkom med i huvudsak
likalydande yttranden och ett mindre antal markägare och berörda
verksamheter lämnade synpunkter på förslaget. Inga yttranden inkom
från berörda kommuner eller från Trafikverket.
Inkomna synpunkter sammanställdes av länsstyrelsen och skickas till
GR för bemötande 2021-04-19. Bemötande från GR inkom
2021-06-24.
Med hänsyn till inkomna synpunkter och i samråd med GR
reviderades och omarbetades områdets avgränsningar och föreslagna
vattenskyddsföreskrifter till slutligt förslag till beslut.

Sökandens bemötande av inkomna synpunkter
Yttre skyddszon
Havs- och vattenmyndigheten avstyrkte införandet av en yttre zon då
den inte bedömdes bidra till ökat skydd.
Med hänvisning till de nya riktlinjerna från HaV, i rapport 2021:4,
motsatte sig ett stort antal jordbrukare införandet av en yttre zon. Det
hävdades i deras yttranden att det kan komma att ställas ökande krav
även inom denna zon, vilket kan leda till ökande kostnader och
minskade fastighetsvärden.
GR har i sina bemötanden vidhållit att den yttre skyddszonen är väl
motiverad, nödvändig och uppfyller ett tydligt syfte, samt redovisar en
rad olika argument för detta.
GR påpekar även att vattenskyddsområdets utbredning är baserad på
områdets naturliga förutsättningar och att skyddsområdet är indelat i
en yttre och inre zon utifrån identifierade risker och riskacceptans.
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Inre skyddszon
Enligt yttrandet från HaV är den inre zonen i allt väsentligt väl
motiverad och kan fastställas som skyddsområde.
I flertalet yttranden från jordbrukare hävdas att den inre zonen är
oproportionerligt stor och att avgränsningen skett enligt riktlinjer som
inte längre gäller och att tillräckliga motiv i form av riskbedömning
saknas.
GR förklarar i bemötandet att avgränsningarna har skett utifrån
beräknad rinntid i sjöar och vattendrag, minsta acceptabla
skyddsavstånd och riskerna med förorenat dagvatten.
Ett antal enskilda fastighetsägare i närheten av Upphärad i
Trollhättans kommun samt ytterligare ett antal i närheten av Holstorp i
Vänersborgs kommun ifrågasätter grunderna för avgränsningen eller
finner avgränsningen godtycklig.
Detaljerade synpunkter gällande felaktiga avgränsningen har
kontrollerats av GR i de fall kartunderlaget bedömts vara felaktigt har
avgränsningen reviderats.
Ragn-Sells ifrågasätter att deras avfallsanläggning i Vänersborgs
kommun föreslås inkluderas i det inre skyddsområdet. Bolaget hävdar
att rinntidsberäkningarna avviker från de kriterier som redovisats i
ansökan och ger intryck av godtycklighet. De hänvisar även till en
bifogad riskanalys som bland annat tar hänsyn till anläggningens
barriärer, transportvägar samt utblandningseffekter.
Eftersom samma metodik för avgränsning har använts inom hela
vattenskyddsområdet anser GR inte att avgränsningen är godtycklig
eller att de av bolaget redovisade utredningarna utgör grund för att
göra avsteg från den använda metodiken.
Bolaget AB Sand & Trä motsätter sig att hela dess tidigare
verksamhetsområde skall omfattas av den inre zonen.
Då verksamheten numera är begränsad och då ingen ny verksamhet
med negativ påverkan bedöms tillkomma anser GR att området kan
utgå ur inre skyddsområdet.
Enligt synpunkter från St1 Sverige AB kommer det att krävas
långtgående investeringar på deras drivmedelsanläggningar, då det
inom vattenskyddsområdet zoner krävs sekundärt skydd för cisterner
samt drivmedelsledningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5 ersatt av NFS 2021:10).
GR anser att sådana krav på åtgärder är rimliga inom inre skyddszon
då konsekvenserna av ett utsläpp kan bli mycket stora. Den yttre
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zonen motsvarar en tertiär zon. Därmed bedöms inte verksamheter
inom yttre skyddszon omfattas av dessa bestämmelser.
Förslag till föreskrifter
HaV lämnar flera synpunkter på föreskrifterna. De anser bland annat
att det inte är lämpligt att reglera transport av farligt gods i
vattenskyddsföreskrifter.
De anser även att bräddning av avloppsvatten inte bör regleras då
bräddning sker vid extrema väderförhållanden eller driftstörningar och
inte effektivt kan regleras med tillståndsplikt.
De anser inte heller att det är motiverat att reglera spridningen av
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet.
GR håller i sitt bemötande med om att det kan vara mindre lämpligt
att reglera bräddning av avloppsvatten, men avstår i övrigt från att
bemöta synpunkterna från HaV.
I ett stort antal likalydande yttranden framförs att föreskrifterna är
otydliga, svårtolkade och behöver omformuleras. Detta gäller särskilt
regleringarna av hantering av petroleumprodukter och andra miljöoch hälsofarliga produkter, införandet av tillståndsplikt för annars
anmälningspliktiga anläggningar, samt införande av tillståndsplikt för
utsläpp av avloppsvatten.
I dessa yttranden hävdas också att föreskriften gällande spridning av
bekämpningsmedel saknar tillräckliga motiv och bör utgå.
GR avstår från att bemöta synpunkterna i dessa yttranden med
hänvisning till att länsstyrelsen har reviderat förslaget till föreskrifter
jämfört med det förslag som lämnades i ansökan. Man konstaterar
dock att det finns konstruktiva förslag till förbättringar.
Markägare vid Vänersnäs framför att husbehovstäkter bör undantas
från föreskrifterna. GR anser att regleringen ska behållas med hänsyn
till risken för skred och spridning av föroreningar vid markarbeten
längs med Göta älvdalen.
Konsekvensanalys
I det stora antalet likalydande yttranden efterfrågas även en
konsekvensanalys.
Krav på detaljerad konsekvensanalys, enligt förordning om
konsekvensutredning (2007:1244), gäller dock bara vid beslut om
ordningsföreskrifter riktade mot allmänheten enligt 7 kap 30 § MB.
Kravet gäller inte föreskrifter riktade mot specifika verksamheter eller
åtgärder beslutade med stöd av 7 kap 22 § MB.
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Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att det finns goda skäl till att införa en yttre zon
såsom GR föreslår och att avgränsning av den inre zonen är väl
motiverad med hänsyn till hur snabbt en förorening kan beräknas nå
vattentäkten.
Gränsen till den yttre zonen bedöms utgöra en tydlig varningssignal
om att man är på väg in i en riskzon och bör iaktta särskild försiktighet
för att undvika risk för vattenförorening med skadlig påverkan på
vattenkvalitén. Den signalerar även vikten av att omedelbart
rapportera olyckor eller andra händelser som kan leda till akut
vattenförorening till räddningstjänst och i ej akuta fall till
tillsynsmyndigheten.
Zonen bedöms även bidra till att vattenskyddsområdet utgör ett
verkningsfullt och lättillämpat underlag för regional och kommunal
planering.
Med beaktande av inkomna yttranden har länsstyrelsen i samråd med
GR bedömt att utbredningen av den yttre skyddszonen kan minskas i
områden med begränsade risker. Skyddsområdets yttre zon har
därmed minskats med ca 30%. Även mindre justeringar av den inre
skyddszonen har genomförts.
Föreskrifterna gällande hantering av petroleumprodukter och andra
miljö- och hälsofarliga produkter har till stor del arbetats om och
regleringen av transport av farligt gods har tagits bort.
Bräddning har undantagits från tillståndsplikten för utsläpp av
avloppsvatten. Tillståndsplikten för avledning av dagvatten gäller nu
enbart ny eller utökad anläggning.
Föreskriften gällande spridning av bekämpningsmedel har helt
strukits.
Formuleringen av övriga föreskrifter har bearbetats och kompletterats
med ytterligare undantag för att bli lättare att förstå och enklare att
tillämpa.
I övrigt anser länsstyrelsen att föreslagna föreskrifter är väl
motiverade med hänsyn till de risker som behöver reduceras.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att ansökan, samt inkomna kompletteringar
med reviderat förslag till vattenskyddsområde utgör tillräckligt
underlag för beslut.
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Syftet med inrättande av vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att uppnå ett långsiktigt skydd för värdefulla
vattentäkter i Göta Älv och Vänersborgsviken.
Med hänsyn till uppgifterna i ansökan, inkomna synpunkter från
berörda sakägare, kommuner och andra myndigheter och till
Göteborgsregionens bemötanden, anser länsstyrelsen att föreslaget
skyddsområde och föreslagna föreskrifter, utgör en rimlig avvägning
mellan behovet av skydd och effekten av de inskränkningar
(föreskrifter) i markanvändningen som föreslås.
Intresseprövning
Vattenskyddsområdet är ett angeläget allmänt intresse. Föreskrifterna
är anpassade för att uppnå vattenskyddsområdets syfte och behovet av
skydd. Länsstyrelsen har enligt 7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna
för området mot sakägares intressen och bedömer att föreskrifterna
inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses. Meddelade föreskrifter anses vara rimliga och
miljömässigt motiverade.

Information
Straffansvar
Att bryta mot beslutade föreskrifter kan medföra straffansvar enligt
29 kap. miljöbalken.
Andra bestämmelser
Förutom att miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller generellt även
för verksamheter och åtgärder som inte regleras i dessa föreskrifter,
kan det även i andra lagar, förordningar och föreskrifter finnas
särskilda bestämmelser som gäller inom vattenskyddsområden.
Som exempel Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2021:10).
Ersättning
Enligt 31 kap. 4 § MB har fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt till mark och vatten rätt till ersättning om föreskrifterna innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Om det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas
ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda
villkor enligt 31 kap. 5 § MB.
Överenskommelse om ersättning ska träffas med den kommun där
verksamheten är belägen. Nås ingen överenskommelse kan talan om
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ersättning eller inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast 1 år
efter att beslutet vunnit laga kraft, enligt 31 kap. 13 § MB.
Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden
beslutade av myndigheten, enligt förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken. Länsstyrelsen kan efter ansökan från kommunen
besluta om överlåtelse av tillsynen till kommunen.
Underrättelse om beslut
Kungörelse (delgivning) införs inom tio dagar i Post- och Inrikes
Tidningar samt i utvalda ortstidningar. Berörda fastighetsägare och
övriga sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse i
ortstidning sker.
Beslutet skickas dessutom per post till fastighetsägare med känd
adress inom området.
Beslutet kommer därutöver att under överklagandetiden hållas
tillgängligt på GR, länsstyrelsen och sökande kommuners hemsidor.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze
med handläggare Roger Rudolfsson som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också länsjurist Sabine Lagerberg, enhetschef
Annika Kjellkvist och vattendirektör Sandra Brantebäck, medverkat.
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Karta över vattenskyddsområdet
2. Överklagandehänvisning regeringen
Kopia till:

Göteborgsregionen
Berörda kommuner och övriga remissinstanser
Fastighetsägare enligt framtagen förteckning.
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Överklagandehänvisning regeringen

Du kan överklaga beslutet hos regeringen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos regeringen.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via epost; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra
Götaland, 403 40 Göteborg.
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 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.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som
är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget
namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post,
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00.
Ange diarienummer 36723–2019.

