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Västra Götalands läns författningssamling 

 

 14FS 2022:19 
Utkom från trycket 
den 18 maj 2022 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om vattenskyddsområdet Vänersborgsviken och Göta älv i 
Ale, Göteborgs, Kungälvs, Lilla Edets, Trollhättans och 
Vänersborgs kommuner; 
 
beslutade den 16 maj 2022. 
(513-36723-2019) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutat att bilda vatten-
skyddsområdet Vänersborgsviken och Göta älv i Ale, Göteborgs, Kungälvs, Lilla 
Edets, Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Beslutet med tillhörande kartor 
förvaras hos Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken följande. 
 

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 
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 an-

nat utrymme inomhus som saknar golvavlopp eller har avstängningsbar 
golvbrunn, och 

3. lagring inomhus av obrutna förpackningar av konsumentstorlek för försälj-
ning i detaljhandeln. 

 
Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
3 §    Bedrivande av verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) kräver tillstånd. 

Undantag från tillståndsplikten gäller för verksamheter eller åtgärder som, en-
ligt 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. 
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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. 

 
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 detaljpla-
nelagt 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 anläggnings-
arbeten 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 fastig-
het eller verksamhetsutövare bär ansvar för, olycka eller annan allvarlig händelse 
som orsakar utsläpp, spill eller läckage, som bedöms medföra akut risk för vatten-
förorening, ska omedelbart rapportera detta till räddningstjänsten via SOS Alarm 
112. 
 



14FS 2022:19  

3 

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 inläm-
nas till den kommunala nämnd som 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 ska 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 nödvän-
diga 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 tillstånds-
prövad eller omfattas av pågående prövning av tillståndsansökan enligt 9, 11 eller 
12 kap. miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Vi-
dare krävs inte tillstånd om den reglerade verksamheten (åtgärden) är prövad, eller 
kommer att prövas, med stöd av väglagen (1971:948), lagen om byggande av järn-
väg (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 re-
spektive 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 sät-
tas upp av ansvarig verksamhetsutövare. 
 
20 §    Ansvarig verksamhetsutövare för verksamhet som har påbörjats före dessa 
föreskrifters ikraftträdande och som genom dessa bestämmelser blir tillståndsplik-
tig, ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit med ansökan till ansvarig 
nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor i respektive kommun. 
 
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. 
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Avloppsvatten: Finns definierat i 9 kap. 2 § miljöbalken och i begreppet ingår 
spillvatten från både hushåll och industri, kylvatten och dräneringsvatten från de-
taljplanelagt område (med undantag förr avvattning enbart från viss eller vissa fas-
tigheter) och från begravningsplats. I dessa föreskrifter omfattas inte dagvatten. 

Bräddning: Med bräddning avses utsläpp beroende på överbelastning av led-
ningsnät, brunnar, reningsverk eller andra avloppsanläggningar. 

Dagvatten: Med dagvatten avses tillfälligt avrinnande vatten från regn och an-
nan 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 kor-
tare 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 be-
stämmelserna 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 lo-
kal/regional bakgrundshalt. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/el-
ler 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 an-
vändning, bearbetning, behandling, destruktion, förpackning, förvaring, konverte-
ring, omhändertagande, saluförande, tillverkning, transport, överlåtelse och där-
med jämförliga förfaranden. 

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 pro-
dukter med dokumenterat miljö- eller hälsofarliga egenskaper vid utsläpp till vat-
ten. 

Undantag från denna definition gäller för produkter inom faroklasserna aeroso-
ler, brandfarliga gaser, gaser under tryck och farligt för ozonskiktet samt för äm-
nen 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 neder-
bördstätt 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 be-

hållarens 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. 



14FS 2022:19  

5 

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 an-
slutning till sådan byggnad. 

Uppställning: Med uppställning avses tillfällig uppställning eller parkering, där 
fordonet eller den mobila transportbehållaren lämnats obevakad mer än två tim-
mar. 

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 fast-
ställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. 
___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2022. 
 

På Länsstyrelsens vägnar 
 
LISBETH SCHULTZE 

Roger Rudolfsson 
(Vattenavdelningen) 
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