
Göteborgs och Bohus läns  
författningssamling 

 

Länsstyrelsen  
 
Föreskrifter 14 FS 1992:12 
 Serienummer 
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för 01-09:8 
Tanums kommuns ytvattentäkt Nedre Bolsjön Utkom från trycket 
 den 15 maj 1992. 
 
Beslut den 12 maj 1992 (Dnr 2470-9618-91) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen dels att det område som 
markerats på till beslutet hörande karta skall utgöra vattenskyddsområde för Tanums 
kommuns ytvattentäkt Nedre Bolsjön och dels följande inskränkningar i fråga om rätten att 
förfoga över fastighet inom vattenskyddsområdet och om vad allmänheten har att iaktta 
inom området. 
 
§ 1 
 
Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som märkts ut på bifogad 
karta. 
 
Syftet med skyddsområdet är att eliminera risken för förorening av kommunens vattentäkt i 
området. 
 
§ 2 
 
HANTERING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PETROLEUMPRODUKTER 
 
Hantering och lagring av petroleumprodukter får ej ske på sådant sätt att risk föreligger för 
att ytvattentäkten Nedre Bolsjön skadas. 
 
Förvaringstankar (t ex villaoljetankar, stationära förbränningsmotorer etc) skall vara 
utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras 
tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25). 
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§ 3 
 
JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL 
 
Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam och bekämpningsmedel får ej 
förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
§ 4 
 
SKOGSBRUK 
 
Permanenta upplag av bark och timmer, hantering och lagring av bekämpningsmedel och 
träskyddsmedeI samt lövslybekämpning med kemiska preparat får ej förekomma. 
 
För tillfälliga verksamheter kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda 
fallet. 
 
 
§ 5 
 
AVLEDNING AV HUSHÅLLSSPILLVATTEN SAMT HANTERING AV 
HUSHÅLLSAVFALL 
 
Infiltrationsanläggningar och anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, 
ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin får ej anläggas utan tillstånd från 
Miljö- och  hälsoskyddsnämnden 
 
Avfall och dylikt som kan skada vattentäkten eller grundvattnet får ej avstjälpas eller 
nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras. 
 
 
§ 6 
 
INDUSTRIELL VERKSAMHET 
 
Industriell verksamhet får ej etableras utan prövning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
varje enskilt fall. Planbestämmelserna för området skall om möjligt utformas så att 
etablering ej sker. 
 
 
§ 7 
 
VÄGHÅLLNING  
 
Upplag eller tillverkning av asfalt och oljegrus får ej förekomma utan prövning av Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden 
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§ 8 
 
TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTARBETEN 
 
Tillståndspliktig täktverksamhet och markavvattning samt samrådspliktiga 
schaktningsarbeten prövas av Länsstyrelsen enligt 18, 18c och 20 §§ naturvårdslagen. 
Täktverksamhet, dikningsarbeten och schaktningsarbeten, vilka ej fordrar tillstånd enligt 
naturvårdslagen får ej förekomma närmare vattentäkt än 50 meter utan prövning av Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 
§ 9 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
 
Väg, som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade på båda sidor i 
enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, Utmärkning 
av vattentäkt vid väg). 
 
För transporter inom skyddszonen gäller att en inträffad olyckshändelse, som medför risk 
för vattenförorening, omedelbart ska rapporteras genom alarmering till Räddningstjänsten i 
kommunen. 

 

§ 10 

 FRITIDS VERKSAMHET 
 
Allmän badplats får ej anordnas inom skyddsområdet. 
 
 
§ 11 

MOTOR FORDON 
 
På nedre Bolsjön är all trafik med motorbåt med mer än 6 hästkrafter (4,4 kW) motoreffekt 
förbjuden. Motorfordon får ej framföras på sjön vid isbeläggning. Undantag medges av 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Tvätt av fordon får inte utföras vid eller i närheten av vattendrag, sjöar och andra 
vattenområden inom skyddsområdet. 
 
 
§ 12 

ÖVRIGT 

 
Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall  
omedelbart anmälas till Räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsnämnden  
samt tekniska kontoret. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet eller annan som förorsakar en 
händelse som kan medföra skada på vattentäkten att omedelbart underrätta Räddningstjänsten samt 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Undantag, utöver vad som ovan anges, från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen endast 
om syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. 
 
Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt att utföra de undersökningar som 
erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser. 
 
Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd 
meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddsföreskrifter. 
 
Huvudmannen för ytvattentäkten åligger att, efter samråd med berörda väghållare respektive 
markägare, sätta upp informationsskyltar där väg går in i området samt på lämpliga platser vid 
sjökanten. Skyltarna skall utformas enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
Överträdelse av föreskrifterna kan föranleda ansvar enligt vatten lagen 
 
 
 
Gunnar Storm 
 
 
 
  Sven Swedberg 


