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Länsstyrelsen i Blekinge län  
Upphävande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter i 

Nävragöl, Rödeby, Sandhamn- Torhamn och Sanda i Karlskrona 

kommun 
 

Beslutad den 29 januari 2008, dnr 513-3545-07 

 

Utkom från trycket 

den 6 mars 2008 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver följande beslut om vattenskyddsområden med 

tillhörande vattenskyddsföreskrifter:  

Nävragöl,  

Länsstyrelsens beslut den 15 september 1969, IIG 19-2-69  

 

Rödeby,  

Länsstyrelsens beslut den 20 augusti 1974, 11.184-2003-73 

 

Sandhamn-Torhamn,  

Beslut genom vattendom den 18 maj 1960, AD 49/1959 dom 

A63/1960 

 

Sanda,  

Länsstyrelsens beslut den 24 juni 1974, 11.184-22-74 

 

 

  

Redogörelse för ärendet och motivering 
Karlskrona kommun har kommit in med en ansökan om att ovanstående 

vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter ska upphävas. 

Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen, har lagt ner ett antal vattenverk 

och istället byggt överföringsledningar. Några vattenverk och 

råvattenbrunnar är rivna och ombyggda till tryckstegringsstationer. Inom 

ovanstående områden finns skyddsområden med skyddsföreskrifter kvar som 

inte har upphävts trots att de inte fyller någon funktion för skydd av uttag av 

vatten längre. Kommunen tror inte att enskilda eller allmänna intressen kan 

lida förfång genom upphävande av författningarna med skyddsföreskrifter. 

Däremot kan föreskrifterna bland annat utgöra ett hinder för markägare att 

sätta upp fällor med gift för granbarkborren m.m.  
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Mot bakgrund av vad Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen, anfört 

finner länsstyrelsen att det inte längre finns behov av särskilda föreskrifter 

för skydd av ovanstående vattentäkter. I samband med att nämnda 

skyddsområden upphör ska också eventuella vägskyltar tas ned.  

 

Kungörelsedelgivning  
Beslutet skall enligt 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i 

allmänhet. Kungörelsen skall också införas i ortstidningen. Sökanden och 

sakägare skall anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i 

ortstidningen.  

I ärendet har avdelningsdirektör Lars Bengtsson beslutat, länsassessor Karin 

Andersson deltagit och miljöhandläggare Helen Gårner varit föredragande.  

 

 

 

 

 

Lars Bengtsson 

 

  Helen Gårner 


