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Beslut om fastställande av ändrad lydelse av 1 § i före
skrifter för vattenskyddsområdet för Öxsjön - Stora 
stamsjöns ytvattentäkter i Lerum och Härryda kommu
ner 



Beslut 
Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Västra 
Götalands län att sista delen av bestämmelserna i 1 § i skyddsföreskrifterna 
för rubricerat vattenskyddsområde, gällande primär och sekundär zon, skall 
ha följande lydelse. 

- Det är förbjudet att på vattendrag eller sjö framdriva fordon med för
bränningsmotor. 



Redogörelse för ärendet 
Efter överklagande av Lerums kommun beslutade regeringen att upphäva av 
länsstyrelsen beslutade föreskrifter, i den del som i 1 § föreskrifterna, i fråga 
om primär och sekundär zon har nedanstående lydelse samt återlämna ären
det till länsstyrelsen för ny behandling. 



- Det är förbjudet att på vattendrag eller sjö framdriva fordon med 
bensin eller dieseldriven tvåtaktsmotor, om avgaserna från motorn 
överstiger gränsvärdena för avgasutsläpp enligt Sjöfartsverkets före
skrifter (SJÖFS 2005:4) om vissa säkerhets- och miljökrav på fri
tidsbåtar. 




Motivering 
Vid förnyad prövning av ärendet har länsstyrelsen gjort bedömningen att 
sjöarna inte är av den storleken eller av den betydelsen för sport- och fritids
fisket, att behovet av att använda förbränningsmotor kan motivera den risk 
för förorening som detta användande skulle medföra. Länsstyrelsen beslu
tade därför att i yttrande till regeringen tillstyrka att gällande föreskrifter 
ändras enligt yrkandet från Lerums kommun. 





Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län, 403 40 
Göteborg 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-2244000 (växel) 
010-2244022 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelse.se 
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Övriga upplysningar 

2013-03-28 
Diarienummer 
513-10220-2013 

Med anledning av att den ändrade lydelsen, med undantag för att formule
ringen bensin- eller dieseldriven motor ersatts med begreppet förbrännings
motor, stämmer överens med kommunens yrkande och med den lydelse som 
redovisades i remissutgåvan av beslutade föreskrifter, anses inget ytterligare 
remissförfarande vara nödvändigt. 




Detta beslut gäller med omedelbar verkan även om det överklagas, i enlig
het med 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken. 



Beslutet kungörs i ortspressen inom tio dagar från det att beslutet är fattat. 

I detta ärende har t. f. länsöverdirektör Lenny Lämber beslutat och vatten
vårdshandläggare Roger Rudolfsson har varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har även länsjurist Sabine Lagerberg samt funktionschef 
Jan Gustafsson deltagit. 

   

   



Bilaga: Reviderade skyddsföreskrifter 
Sakägarförteckning  

Kopia till: Akten 
Funktionschef Jan Gustafsson 
Havs- och vattenmyndigheten 
Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län 
Länsjurist Sabine Lagerberg 
Register vattenskyddsområde 
SGU 
Skogsstyrelsen 
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REVIDERADE SKYDDSFÖRESKRIFTER 

1 § Petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvat
ten skadliga ämnen 

-

Med hantering för normalt husbehov avses i dessa föreskrifter hantering av 
enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument 
kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett 
enskilt bostadshus ska också anses vara normalt husbehov. 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Hantering av mer än 250 liter petroleum
produkter kräver tillstånd. Tillstånd krävs 
inte för bränsle i fordonstank eller för vil
laoljetankar belägna inomhus i utrymmen 
utan golvbrunn. 

Hantering av mer än 250 liter petroleum
produkter kräver tillstånd. Tillstånd krävs 
inte för bränsle i fordonstank eller för vil
laoljetankar belägna inomhus i utrymmen 
utan golvbrunn. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter är förbjuden. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter är förbjuden. 

Hantering av större mängder, än för nor
malt hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen såsom impregne
ringsmedel, lösningsmedel, träskyddsme
del eller andra miljöfarliga kemiska pro
dukter kräver tillstånd. 

Hantering av större mängder, än för nor
malt hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen såsom impregne
ringsmedel, lösningsmedel, träskyddsme
del eller andra miljöfarliga kemiska pro
dukter kräver tillstånd. 

För trafik med bensin- eller dieseldrivet 
fordon på isbelagd sjö krävs tillstånd. Sjö
flyg på sjö är förbjuden. 

För trafik med bensin- eller dieseldrivet 
fordon på isbelagd sjö krävs tillstånd. Sjö
flyg på sjö är förbjuden. 

Det är förbjudet att på vattendrag eller sjö 
framdriva fordon med förbränningsmotor. 

Det är förbjudet att på vattendrag eller sjö 
framdriva fordon med förbränningsmotor. 

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

Ytterligare bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor inom vat
tenskyddsområde finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, 
med tillhörande ändringar (NFS 2006:16 och NFS 2009:3) samt eventuella 
senare ändringar. 



Sida 
1(5) 

Postadress: 
462 82 VÄNERSBORG 

Besöksadress: 
Drottninggatan 2 

Telefon/Fax: 
031-60 50 00 (växel) 
0521-60 55 07 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post: 
 vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se 



LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

Yttrande 
2013-03-28 

Diarienummer 
513-10220-2013 

2 § Bekämpningsmedel 
Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som 
utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transp01i, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluför
ande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden. 



Primär skyddszon Sekundärskyddszon 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjuden. 

Yrkesmässig hantering av kemiska be
kämpningsmedel kräver tillstånd. 

-

Yrkesmässig hantering av biologiska be
kämpningsmedel kräver tillstånd. 

- Yrkesmässig hantering av biologiska be
kämpningsmedel kräver tillstånd. 

-

Jord- eller vattenslagning av bekämp
ningsmedelsbehandlade plantor är förbju
den. 

-
-

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskydds
områden kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor enligt 
Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska be
kämpningsmedel. 



3 § Växtnäringsämnen 
Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Yrkesmässig hantering av växtnärings
ämnen kräver tillstånd. 

- Yrkesmässig hantering av växtnäringsäm
nen kräver tillstånd. 

-

Yrkesmässig spridning av slam från av
loppsreningsverk är förbjuden. 

- Yrkesmässig spridning av slam från av
loppsreningsverk är förbjuden. 

-

Yrkesmässig spridning av aska kräver 
tillstånd. 

Yrkesmässig spridning av aska kräver till
stånd. 

-

Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. 

Ytterligare reglering avseende hantering av stallgödsel och flytgödsel etc. 
finns i förordningen SFS 1998:915 samt i Statensjordbruksverksföreskrif
ter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, 
med tillhörande ändringar (NFS SJVFS 2006:66 och SJVFS 201:55) samt 
eventuella senare ändringar. 
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4 § Skogsbruk 
Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan 
knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. 
Primär skyddszon Sekundärskyddszon 

Pe1manenta upplag, längre än en avverk
ningssäsong, av timmer, bark, flisspån 
eller liknande utan täckning är förbjudet. 

- Pe1manenta upplag, längre än en avverk
ningssäsong, av timmer, bark, flisspån eller 
liknande utan täckning är förbjudet. 

-

5 § Infiltration och avledning av avloppsvatten 
Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Nyetablering av enskilda avloppsanlägg
ningar är förbjuden. Undantaget från för
budet är område i Norra Skårtorp i Här
ryda kommun inom befintlig detaljplan, 
se bilaga 3. 

Befintliga anläggningar skall uppfylla 
miljöbalkens krav. 

- Etablering av enskilda avloppsanläggning
ar kräver tillstånd. 

-
-

-
Befintliga anläggningar skall uppfylla mil
jöbalkens krav. 

-

6§ Upplag och deponier 
Med plats för upplag avses i dessa föreskrifter plats på marken eller i vattnet 
för uppläggning och förvaring av massor m.m. som kan vara förorenande. 
Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är i 
dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. 
Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Upplag och deponering av avfall är för
bjudet. Förbudet omfattar inte sopkärl för
enskilt hushålls sophantering eller hus
hållskomposter på den egna tomten. 

- Upplag och deponering av avfall är förbju
det. Förbudet omfattar inte sopkärl för en
skilt hushålls sophantering eller hushålls
komposter på den egna tomten. 

-
 -

- -

Upplag och deponering av förorenade 
massor är förbjudet. 

Upplag och deponering av förorenade mas
sor och är förbjudet. 

-

Otät förvaring i upplag av asfalt, oljegrus 
och vägsalt är förbjudet. 

Otät förvaring i upplag av asfalt, oljegrus 
och vägsalt är förbjudet. 

Upplag av snö med ursprung från trafike
rade ytor utanför den primära skyddszo
nen är förbjudet. 

- Upplag av snö med ursprung från trafike
rade ytor utanför den primära och sekun
dära skyddszonen är förbjudet. 

-
- -
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7 § Täktverksamhet och andra markarbeten 
Med större schaktningsarbete menas sänkning av markytan på ett utstakat 
område för större anläggningsarbeten än grundläggning av en enskild villa. 
Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete och mindre underhållsar
beten för väg-, VA-, fjärrvärme eller liknande ändamål omfattas inte av be
greppet. 




Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller 
andra jordarter. 
Primär skyddszon Sekundärskyddszon 

Större schalctnings- eller grävningsar
beten kräver tillstånd. 

- Större schaktnings- eller grävningsarbeten 
kräver tillstånd. 

Materialtäkt är förbjudet. Materialtäkt är förbjudet. 

8§ Energianläggningar 
Primär skyddszon Sekundärskyddszon 

Ny anläggning för lagring av och utvin
ning av värmeenergi eller kyla från yt
vatten kräver tillstånd. 

-
-

9§ Övrigt 
Primär skyddszon Sekundärskyddszon 

Kalkning av vattendrag eller våtmark 
kräver anmälan. 

Kalkning av vattendrag eller våtmark kräver 
anmälan. 

10 § Tertiär skyddszon 
Inga specifika skyddsföreskrifter, utöver de generella bestämmelser som 
gäller inom vattenskyddsområde (i dagsläget SNFS 1997:2 och NFS 
2003:24 med tillhörande ändringar 2006:16). 

11 § Skyltning 
Vid väggräns till skyddsområdet och vid riskfyllda platser längs vägar i om
rådet ska skyltar sättas upp som märker ut vattenskyddsområdet. Vattentäk
tens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. 




Där petroleumprodukter hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vat
tenskyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls av Sektor samhällsbyggnad, 
VA-enheten i Lerums kommun men monteras av fastighetsägaren i omedel
bar närhet av påfyllningsstället. 
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12 § Allmänna bestämmelser 
Tillståndsprövning enligt föreskrifterna görs av den kommunala nämnden 
för miljöfrågor i respektive kommun. 

Tillstånd krävs inte enligt dessa skyddsföreskrifter om verksamheten ska 
tillståndsprövas av kommun, länsstyrelse eller miljödomstol enligt miljöbal
kens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverk
samhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning ut
färdad med stöd av miljöbalken. 





I de fall då anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för mil
jöfrågor i respektive kommun. 



Tillsyn inom vattenskyddsområdet har i särskilda beslut överlämnats till den 
kommunala nämnden för miljöfrågor i Lerum respektive Härryda kommu
ner. 



Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges 
av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Dispens från föreskrifterna får 
endast medges under förutsättning att åtgärderna är förenliga med föreskrif
ternas syfte. 



Inträffade olyckor, spill och läckage inom vattenskyddsområdet som kan 
medföra risk för yt- eller grundvattenförorening skall omedelbart rapporte
ras till räddningstjänsten på telefonnummer 112. 
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