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  Beslutsmyndighet Kommentar 

1 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet 

Märramyren 

Länsstyrelsen  

2 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet 

Hultberget 

Länsstyrelsen  

3 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för utökad del av 

Naturreservatet Edeby 

Länsstyrelsen  

4 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet Nötön-

Åråsviken 

Länsstyrelsen Genom 

länsstyrelsens beslut 

upphävs tidigare 

beslut om 

Naturreservatet 

Nötön-Åråsviken 

vilket innebär att 

föreskrifterna 17 FS 

1984:46, 17 FS 

1986:34 och 17 FS 

2018:3 upphör att 

gälla. 

5 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet 

Havsvalladalen 

Länsstyrelsen  

Utkom från trycket den 23 november 2020 
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6 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter om ändring i kungörelse (17 

FS 1991:17) med föreskrifter för 

Naturreservatet Inre Kilsviken 

Länsstyrelsen A- och B-

föreskrifterna träder 

i kraft 20 april 2020 

medan C-

föreskrifterna träder 

i kraft den 23 mars 

2020. 

7 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet 

Brännåsen 

Länsstyrelsen  

8 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter om körning med eldrivna 

terränghjulingar på golfbanor i 

Värmlands län 

Länsstyrelsen  

9 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

sammanställning enligt 13 kap. 1 § 

trafikförordningen (1998:1276) över 

allmänna vägar och andra viktigare 

vägar, bärighetsklasser och vissa lokala 

trafikföreskrifter i Värmlands län 

Länsstyrelsen  

10 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet 

Rackstadskogen 

Länsstyrelsen  

11 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet Båstnäs 

Länsstyrelsen  

12 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter (17 FS 2018:16) för Högboda 

vattenskyddsområde 

Länsstyrelsen 
Föreskrifterna har 

kungjorts i 

Värmlands läns 

författningssamling 

under beteckningen 

17 FS 2018:16. 

Sedan beslutet 

överklagats har 

regeringen den 7 maj 

2020 beslutat att 

ändra §9 så att 

förbudet mot 

spridning av vägsalt 

inom den primära 
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skyddszonen ersätts 

med krav på tillstånd 

för spridning av 

vägsalt och att 

förbudet mot 

spridning av vägsalt 

inom den sekundära 

skyddszonen tas 

bort.  

Föreskrifterna har 

därför följande 

lydelse fr.o.m. den 7 

maj 2020.  

13 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter (17 FS 2018:17) för Fryksta 

vattenskyddsområde 

Länsstyrelsen 
Föreskrifterna har 

kungjorts i 

Värmlands läns 

författningssamling 

under beteckningen 

17 FS 2018:17. 

Sedan beslutet 

överklagats har 

regeringen den 7 maj 

2020 beslutat att 

ändra §9 så att 

förbudet mot 

spridning av vägsalt 

inom den primära 

skyddszonen ersätts 

med krav på tillstånd 

för spridning av 

vägsalt och att 

förbudet mot 

spridning av vägsalt 

inom den sekundära 

skyddszonen tas 

bort.  

Föreskrifterna har 

därför följande 

lydelse fr.o.m. den 7 

maj 2020. 

14 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter (17 FS 2018:18) för Nilsby 

vattenskyddsområde 

Länsstyrelsen 
Föreskrifterna har 

kungjorts i 

Värmlands läns 

författningssamling 

under beteckningen 
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17 FS 2018:18. 

Sedan beslutet 

överklagats har 

regeringen den 7 maj 

2020 beslutat att 

ändra §9 så att 

förbudet mot 

spridning av vägsalt 

inom den primära 

skyddszonen ersätts 

med krav på tillstånd 

för spridning av 

vägsalt och att 

förbudet mot 

spridning av vägsalt 

inom den sekundära 

skyddszonen tas 

bort.  

Föreskrifterna har 

därför följande 

lydelse fr.o.m. den 7 

maj 2020. 

15 Länsstyrelsen i Värmlands läns lokala 

sjötrafikföreskrifter om 

hastighetsbegränsning i Åråsviken, 

Vänern 

Länsstyrelsen 
 

16 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter om förbud att hålla allmänna 

sammankomster och offentliga 

tillställningar med mer än 50 deltagare 

Länsstyrelsen 
Föreskrifterna gäller 

under november 

2020 

17 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter om förbud att hålla allmänna 

sammankomster och offentliga 

tillställningar med anvisad sittplats för 

fler än 8 deltagare 

Länsstyrelsen 
Föreskrifterna träder 

i kraft den 24 

november 2020. 

Samtidigt upphör 

föreskrifterna 17 FS 

2020:16 att gälla. 

18 Länsstyrelsen i Värmlands läns 

föreskrifter för Naturreservatet Hån 

Länsstyrelsen 
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