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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 
 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 1999:34 
 Utkom från trycket den  
 12 mars 1999 
 
 
Föreskrift 
om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt Stora 
Skarsjön, Uddevalla kommun; 
 
beslutade den 22 februari 1999. 
 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen 
dels att det område som markerats på bifogad karta skall utgöra 
vattenskyddsområde för ytvattentäkten Stora Skarsjön, Ljungskile, 
Uddevalla kommun, dels om följande inskränkningar i rätten att förfoga 
över fastighet inom vattenskyddsområdet samt vad allmänheten skall 
iaktta inom området. Vattenskyddsområdet indelas i inre och yttre 
skyddszon. 
 
FÖRESKRIFTER FÖR MARKANVÄNDNING M M INOM 
SKYDDSOMRÅDET 
 
§ 1   Inom hela skyddsområdet är det förbjudet att 
 
a) anordna permanenta upplag av bark eller timmer samt att hantera 

eller lagra bekämpningsmedel eller träskyddsmedel. För tillfällig 
verksamhet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det 
enskilda fallet. 

 
§ 2   Inom hela skyddsområdet är det förbjudet att utan miljö- och 
hälsoskyddsnämndens tillstånd 
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a) släppa ut, sprida, transportera, lagra eller på annat sätt hantera miljö- 
och hälsofarliga ämnen, med undantag för 

 
•  nödvändig drift av motor som utnyttjar petroleumbaserat bränsel 
 
•  lagring av högst 50 liter petroleumbaserade bränslen till 

arbetsredskap 
 
b) utföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla 
 
c) bedriva sådan täktverksamhet som ej är förprövningspliktig enligt 

annan lagstiftning 
 
d) deponera främmande jord-, sten- eller lermassor 
 
§ 3   Inom den inre skyddszonen är det dessutom förbjudet att 
 
a) transportera eller lagra miljö- och hälsofarliga ämnen med undantag 

för 
 
•  genomgående vägtransport av drivmedel till skogsmaskin vid 

skogsavverkning 
 
•  transport och lagring av olja till bostadsfastighets oljeförsörjning 
 
b) tvätta bil eller annat motorfordon 
 
c) uppställa (parkera) motordrivet fordon som utnyttjar 

petroleumbaserat bränsle, med undantag för fordon innehållande 
mindre än 70 liter bränsle 

 
§ 4   Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande 
skall vara så utrustade eller placerade att hela den lagrade volymen i 
förvaringstanken eller drivmedlet till och smörjoljan i 
förbränningsmotorn vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i 
marken. 
 
 
§ 5   Det är förbjudet att i eller på Stora Skarsjön framföra fordon eller 
farkost (båt, vattenskoter, snöskoter etc) som utnyttjar petroleumbaserat 
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bränsle. För tillfällig verksamhet, där det är uppenbart att vattentäkten 
inte kan skadas, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden dock ge tillstånd i 
det enskilda fallet. 
 
§ 6   Det åligger huvudmannen för vattentäkten att sätta upp skyltar vid 
vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet. Skyltningen skall 
utföras enligt anvisningar från Naturvårdsverket. Annans mark får tas i 
anspråk för detta. 
 
§ 7   Det åligger ägare eller nyttjare av mark inom skyddsområdet, 
liksom den som orsakar någon händelse som kan medföra skada på 
vattentäkten eller risk för vattenförorening att omedelbart anmäla en 
sådan händelse till räddningstjänsten. 
Inom skyddsområdet skall gälla att allmän aktsamhetsregel enligt 19 kap 
1 § vattenlagen iakttages för att förhindra förorening. 
 
§ 8   Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från 
ovan meddelade förskrifter. 
 
__________________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1999. 
 
 
 
JAN OLOFSSON 
 
 
  
  Liselotte Franzén 
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