
 Förteckning 
  

1(8) 

 
  

 
  

 
 

 

 

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17 
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som beslutats 
av Länsstyrelsen i Uppsala län 
 
CLK och 03FS används som förkortningar för Uppsala läns allmänna kungörelser 
respektive Uppsala läns författningssamling. 
I förteckningen finns samtliga författningar och allmänna råd som har kungjorts i 03FS 
eller CLK och som inte förtecknas särskilt. 

Förteckning över föreskrifter som förtecknas särskild 
 
Föreskrifter 

 
Bemyndigande 

Samtliga föreskrifter av länsstyrelsen om naturreservat, naturminnen, 
naturvårdsområden, djurskyddsområden,  
strandskyddsområden, samrådsområden och fridlysningsbestämmelser 
m.fl. finns förtecknade i ett särskilt naturvårdsregister hos länsstyrelsen. 

33 § förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

  
Trafikföreskrifter som avses i 2 § förordning (2007:231) om elektroniskt 
kungörande av vissa trafikföreskrifter kungörs i Svensk trafikföreskrift-
samling via Transportstyrelsens rikstäckande databas för 
trafikföreskrifter (RDT). 

1 § förordning (2007:231) 
om elektroniskt kungörande 
av vissa trafikföreskrifter 

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som kungjorts i Uppsala 
läns allmänna kungörelser (CLK) 
 

Grundförfattning Bemyndigande Ändringsföreskrifter 
Kungörelse (1973 B nr. 40) om 
skyddsområde för Olands kommuns 
grundvattentäkt på fastigheten Fresta 4:2 i 
Alunda socken 

2 kap. 64 § vattenlagen 
(1918:523) 

- 

 
 

  

Kungörelse (1974 B nr. 23) om 
skyddsområde för Tierps kommuns 
grundvattentäkter dels i Västlandsåsen och 
dels i Finnånger 

2 kap. 64 § vattenlagen 
(1918:523) 

- 

 
 

  

Kungörelse (1974 B nr. 80) om 
skyddsområde för Olands kommuns 
grundvattentäkt på fastigheten Fresta 4:2 i 
Alunda socken 

2 kap. 64 § vattenlagen 
(1918:523) 

- 
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Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som kungjorts i länets 
författningssamling (03FS) 
 

Grundförfattning Bemyndigande Ändringsföreskrifter 
Kungörelse (03FS 1977:30) om meddelat 
undantag från förbud mot körning i terräng 
på barmark 

2 § terrängkörningslagen och 57 
§ terrängtrafikkungörelsen 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1979:15) om tillträdes-
förbud m. m 

2 § lag (1940:358) med vissa 
bestämmelser till skydd för 
försvaret m.m. samt 
bevakningskungörelsen 
(1940:383) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1981:45) om 
skyddsområde för Gåvsta grundvattentäkt i 
Rasbo församling, Uppsala kommun 

2 kap. 64 § vattenlagen 
(1918:523) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1983:26) om 
skyddsföreskrifter för Tobo-Örbyhus 
grundvattentäkt på fastigheten Svartbäcke 
1:6 i Tierps kommun 

2 kap. 64 § vattenlagen 
(1918:523) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1988:8) om 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna 
vid Arvidsbo i Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1988:11) angående 
förbud att beträda Forsmarksverket 

2 § lag (1940:358) med vissa 
bestämmelser till skydd för 
försvaret m.m. samt 1 § 
bevakningskungörelsen 
(1940:383) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1990:1) om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för de kommunala grundvattentäkterna i 
Uppsala-Vattholmaåsarna i Uppsala 
kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1990:2) om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för de kommunala grundvattentäkterna i 
Uppsalaåsen i Månkarbo i Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1990:12) om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för de kommunala grundvattentäkterna i 
Uppsalaåsen i Mehedeby i Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 
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Kungörelse (03FS 1992:9) med föreskrifter 
om bildande av kronhjortsområde i Uppsala 
län 

4 § jaktförordningen (1987:905) 
och Naturvårdsverks kungörelse 
SNFS 1987:4 

Utökat genom 03FS 
1993:7 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1995:28) om föreskrifter 
om förebyggande av spridning av kräftpest, 
Tierps kommun 

2 kap. 10 och 11 §§ förordning 
(1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1996:36) om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för grundvattentäkter i Uppsalaåsen i 
Marma, Älvkarleby kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1996:41) om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för grundvattentäkt i Uppsalaåsen i 
Kronsågen, Älvkarleby kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1996:58) om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för grundvattentäkt i Enköpingsåsen i 
Fagerudd, Enköpings kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1996:59) om 
vattenskyddsområde (inre skyddszon och 
brunnsområde) samt skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkt i Uppsalaåsen i Ulleråker, 
Uppsala kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1997:3) om 
vattenskyddsområde (inre skyddszon och 
brunnsområden) samt skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkter i Uppsalaåsen vid 
lantbruksuniversitetet i Ultuna, Uppsala 
kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Kungörelse (03FS 1997:9) om vatten-
skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkter i Enköpingsåsen i 
Munksundet, Vånsjöbro och Nygård, 
Enköpings kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:2) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Uppsala kommuns 
grundvattentäkter i Knutby, Uppsala 
kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 
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Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:4) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Uppsala kommuns 
grundvattentäkter i Järlåsa, Uppsala 
kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:6) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Uppsala kommuns 
grundvattentäkter i Gunsta, Uppsala 
kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:7) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Tierps kommuns 
grundvattentäkter i Exarby och Hurrbacka (i 
Vendelåsen), Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:8) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Tierps kommuns 
grundvattentäkter i Edvalla, Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:9) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Tierps kommuns 
grundvattentäkter i Lövstabruk, Tierps 
kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:10) om vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Tierps kommuns 
grundvattentäkter i Västland, Ersta och 
Svanby (i Västlandsåsen), Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2001:11) om vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Tierps kommuns 
grundvattentäkt i Frebro (i Uppsalaåsen), 
Tierps kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2002:35) om förebyggande av 
spridning av kräftpest, Östhammars 
kommun 

2 kap. 10 och 11 §§ förordning 
(1994:1716) om fisket, vatten-
bruket och fiskerinäringen 

- 
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Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2002:57) om vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Östhammars 
kommuns grundvattentäkt i Roddarne, 
Östhammars kommun 

19 kap. 2 § vattenlagen 
(1983:291) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2005:53) om sjötrafik 

2 kap. 2 och 3 §§ sjötrafik-
förordningen (1986:300) 

Ändrad genom 03FS 
2009:45. Ändringen 
avser upphävande av 
punkten 18. 
 
Ändrad genom 03FS 
2013:1. Ändringen 
avser upphävande av 
punkten 29. 
 
Ändrad genom 03FS 
2019:6. Ändringen 
avser punkten 30. 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2007:15) om avgränsning av 
allmänna farleder för vattenskoterkörning 
och områden där körning med vattenskoter 
får användas i Uppsala län 

3 § förordning (1993:1053) om 
användning av vattenskoter 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2007:27) om bildande av 
kulturreservatet Linnés Hammarby i 
Uppsala kommun 

7 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2007:28) om bildande av 
kulturreservatet Lingnåre i Tierps kommun 

7 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2007:36) om Hamnordning för Hargs 
hamn, Östhammars kommun 

4 § förordning (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993: 1617). 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2008:15) om utökad byggnadsförbud 
utefter det allmänna vägnätet enligt 47 § 
väglagen (1971:948) 

47 § väglagen (1971:948) - 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2008:57) om 
fartbegränsning till högst 5 knop i Slada 
hamn, Tierps kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 
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Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2009:45) om 
fartbegränsning till högst 3 knop i 
Skarholmsviken samt ankringsförbud i 
vattenområde i Skarholmsviken, Uppsala 
kommun; även upphävande av 
sjötrafikföreskrift 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2011:8) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Forsmarks 
ytvattentäkt i Bruksdammen, Östhammars 
kommun 

7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken 
(1998:808) 

- 

   
Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2011:11) om 
ankringsförbud  i vattenområde vid 
Bryggholmen, Enköpings kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2013:4) om skydd för fast 
fornlämning inom fastigheten Gamla 
Uppsala 74:3, Gamla Uppsala socken, 
Uppsala kommun 

2 kap. 9 § lag (1988:950) om 
kulturminnen m.m. 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2013:8) om 
ankringsförbud i vattenområde mellan 
Bjurön på Gräsö och Stora Käringön i 
Östhammars kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2016:4) om 
hastighetsbegränsning till högst 5 knop i 
vattenområde mellan Lövskalmen och 
Katrinörarna, Östhammars kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2016:5) om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Östhammars 
kommuns grundvattentäkt i Gimo, 
Östhammars kommun 

7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken 
(1998:808) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter 
(03FS 2016:14) om körning med golfbilar 
och golfmopeder på golfbanor i Uppsala län 

12 § terrängkörnings-
förordningen (1978:594) 

- 
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Länsstyrelsen i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2016:25) om 
angringsförbud i vattenområde i 
Ekolsundsviken, Enköpings och Håbo 
kommuner 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2017:2) om 
hastighetsbegränsning till högst 5 knop i del 
av Länsösundet, Östhammars kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2017:7) om 
fartbegränsning till högst  5 knop i del av 
Handviken, Tierps kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2018:4) om 
fartbegränsning till högst 5 knop i del av 
Långalmsfjärden, Östhammars kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns 
sjötrafikföreskrifter (03FS 2018:13) om 
hastighetsbegränsning till högst 5 knop i del 
av Länsösundet, Östhammars kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter 
(03FS 2018:9) om hamnordning för Toresta 
hamn, Håbo kommun 

4 § förordning (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993: 1617). 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns sjötrafik-
föreskrift (03FS 2019:1) om fartbegränsning 
till högst 3 knop i kanalen som förbinder 
Sandikafjärden och Länsösundet, 
Östhammars kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter 
(03FS 2019:12) om jakttider mm för 
älgjakten avseende de av Länsstyrelsen i 
Uppsala län inrättade älgförvaltnings-
områdena jaktåret 2019/2020 

33 § jaktlagen (1987:259), 3 a § 
jaktförordningen (1987:905) 
samt bilaga 2 till förordningen 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter 
(03FS 2020:2) om fartbegränsning till högst 
7 knop i del av Dalälven, Älvkarleby 
kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

- 
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Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter 
(03FS 2020:4) om förbud och restriktioner 
mot eldning utomhus i Uppsala län 

2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot 
olyckor 

- 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter 
(03FS 2021:7) om förbud och restriktioner 
mot eldning utomhus i Uppsala län 

2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot 
olyckor 

Upphäver 03FS 2020:4 

 
 

  

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter om 
fartbegränsning till 5 knop i Lundviken i 
Heby kommun 

2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) 
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