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BESLUT
Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län fastställer följande vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för vattentäkten i sjön Långasjön. Skyddsområdet ska ha den
omfattningen som framgår av bifogad karta.
Detta beslut fattas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808).
Huvudman för vattentäkten är Karlshamns kommun och länsstyrelserna i Blekinge och
Kronobergs län är tillsynsmyndigheter.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddelar Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs
län att följande skyddsföreskrifter ska gälla inom skyddsområdet för Långasjöns
ytvattentäkt i Karlshamns kommun.
Syftet med föreskrifterna är att ge vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, det vill säga för flera generationer
framåt.
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Tillämpningsområde
Skyddsområdet är indelat i följande zoner;
1 Intagsområde, utgörs av råvattenintaget i Långasjön,
2 Primär skyddszon (rosafärgad linje),
3 Sekundär skyddszon (grön linje),
4 Tertiär skyddszon (röd linje).
Bestämmelsernas räckvidd
Gemensamma bestämmelser gäller både inom den primära och sekundära skyddszonen.
Bestämmelser för den sekundära skyddszonen gäller även för den primära skyddszonen
såtillvida det inte har angetts skärpta bestämmelser för den primära skyddszonen. Den
tertiära skyddszonen omfattas inte av dessa föreskrifter utan omfattas av generella
föreskrifter meddelade av Naturvårdsverket.
Begreppen kemiska produkter, kemiskt bekämpningsmedel och hantering används i
samma betydelse som i miljöbalken, 14 kapitlet 4 och 5 § §, om inte annat anges.
Med uppställning av fordon avses ett stillastående fordon med eller utan förare. Undantag
för uppställning gäller om det:
1. föranleds av trafikförhållande,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.
Med punktbehandling avses
1. bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk och
2. bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den
använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon
annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av
objektet, t ex fickning eller pensling/avstrykning.
Med bäck avses ett litet strömmande vattendrag där det, till skillnad från rännilar och
diken, strömmar vatten året om och inte bara vid regn eller snösmältning.
Med strandkant avses området närmast vattnet (sjö, å, bäck).
Med kommunal tillsynsmyndighet avses den eller de nämnder inom Karlshamns och
Tingsryds kommun som ska fullgöra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken.
Kommunal tillsyn utövas av Miljöförbundet Blekinge Väst och Tingsryds kommun.
Med djurhållning avses djurhållning enligt bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkterna 1.10, 1.11, 1.20 och 1.30.
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Särskilda föreskrifter för primär och sekundär skyddszon
Hantering av hälso- och miljöfarliga produkter
Förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter
Gemensamma bestämmelser
1§
Förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter eller brandfarliga vätskor i tankar och
cisterner med tillhörande ledningar får inte ske om inte tankarna och cisternerna med
tillhörande ledningar är försedda med sekundärt skydd.
Krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i
bostadshus under förutsättning att utrymmet står under regelbunden uppsikt och inte är
försett med golvbrunn.
Bestämmelsen gäller inte för transport av maskiner eller utrustning som i sin konstruktion
eller komponentsammansättning innehåller farligt gods, under förutsättning att åtgärder
vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.
Uppställning av fordon med farligt gods
Primär skyddszon
2§
Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra för
vattentäkten skadliga ämnen får ej ske.
Sekundär skyddszon
3§
Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra för
vattentäkten skadliga ämnen får inte förekomma förutom på särskilt anordnad
uppställningsplats.
Petroleumprodukter
Primär skyddszon
4§
Hantering av petroleumprodukter eller annan brandfarlig vätska får inte förekomma utan
tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten. Med hantering avses även lagring och
återkommande påfyllnad av fordonstank.
Bestämmelsen gäller inte petroleumprodukter för husbehov samt för transport av
maskiner eller utrustning som i sin konstruktion eller komponentsammansättning
innehåller farligt gods, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att
innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.
Sekundär skyddszon
5§
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter eller annan brandfarlig vätska får inte
förekomma utan anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten.
Bestämmelsen gäller inte petroleumprodukter för husbehov samt för transport av
maskiner eller utrustning som i sin konstruktion eller komponentsammansättning

ISSN 0347-1497

innehåller farligt gods, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att
innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.
Bekämpningsmedel, gödsel och växtnäringsämnen
Primär skyddszon
6§
Yrkesmässig spridning eller lagring av handelsgödselmedel, stallgödsel, vätska från
gödselstad, avloppsslam, ensilagevätska och andra jämförbara organiska gödselmedel
samt andra växtnäringsämnen får inte förekomma utomhus.
Ändrad genom regeringens beslut den 15 oktober 2009, M2008/1039/FM
6§
För yrkesmässig spridning eller lagring av handelsgödselmedel, stallgödsel, vätska från
gödselstad, avloppsslam, ensilagevätska och andra jämförbara organiska gödselmedel
samt andra växtnäringsämnen krävs tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten.
7§
Spridning eller lagring av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utomhus.
Spridning och lagring inomhus som medför risk för spill eller läckage får inte förekomma
annat än på täta, hårdgjorda ytor med invallning eller att andra åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp som kan medföra risk för förorening av yt- och grundvatten.
Bestämmelsen gäller inte vid bekämpning som har karaktär av punktbehandling.
Sekundär skyddszon
8§
Yrkesmässig spridning eller lagring av handelsgödselmedel, stallgödsel, vätska från
gödselstad, avloppsslam, ensilagevätska och andra jämförbara organiska gödselmedel
samt andra växtnäringsämnen får inte förekomma utomhus utan anmälan till den
kommunala tillsynsmyndigheten.
9§
Spridning eller lagring av kemiska bekämpningsmedel utomhus ska anmälas till den
kommunala tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen gäller inte vid bekämpning som har
karaktär av punktbehandling.
Andra kemiska produkter
Primär skyddszon
10 §
Yrkesmässig hantering av hälso- och miljöfarliga produkter utöver petroleumprodukter
som exempelvis färg, lösningsmedel, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel får
inte förekomma utan anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten.
Anmälan enligt denna bestämmelse krävs inte om verksamheten där hanteringen ingår är
tillståndsprövad enligt miljöbalken.
Sekundär skyddszon
11 §
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Yrkesmässig hantering av mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter utöver
petroleumprodukter som exempelvis färg, lösningsmedel, tjärprodukter, fenoler,
träimpregneringsmedel får inte förekomma utan anmälan till den kommunala
tillsynsmyndigheten.
Anmälan enligt denna bestämmelse krävs inte om verksamheten där hanteringen ingår är
tillståndsprövad enligt miljöbalken.
Tvätt med kemiska produkter, fordonstvätt m.m.
Gemensamma bestämmelser
12 §
Tvätt av fordon, arbetsmaskiner och liknande får endast ske på gräsyta eller på tät
hårdgjord yta som är ansluten till, av den kommunala tillsynsmyndigheten, godkänd
rening.
Primär skyddszon
13 §
Fordonstvätt närmare än 20 m från strandkanten får inte förekomma.
Djurhållning, jord- och skogsbruk
Djurhållning
Primär skyddszon
14 §
Djurhållning med mer än två djurenheter per fastighet, får inte förekomma utan anmälan
till den kommunala tillsynsmyndigheten.
Anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om djurhållningen är tillståndsprövad eller
anmäld enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.
Sekundär skyddszon
15 §
Djurhållning med mer än tio djurenheter per fastighet, får inte förekomma utan anmälan
till den kommunala tillsynsmyndigheten.
Anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om djurhållningen är tillståndsprövad eller
anmäld enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.
Skogsbruk
Gemensamma bestämmelser
16 §
Det är förbjudet inom ett avstånd av 50 m från de vattendrag som finns redovisade på
skyddsområdeskartan att jord- och vattenslå skogsplantor som är behandlade med
kemiska bekämpningsmedel. Inte heller får förpackningar som innehållit plantor som
behandlats med kemiska bekämpningsmedel rengöras där.
17 §
Slutavverkning/föryngringsavverkning närmare än 20 m från strandkanten får inte utföras
utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.
Ändrad genom regeringsbeslut den 15 oktober 2009, M2008/1039/F/M
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17 §
Hantering av slutavverkning/föryngringsavverkning regleras i skogsvårdslagen
(1979:429) med tillhörande förordning (1993:1096) och föreskrifter. Härutöver gäller att
en kopia av anmälan om avverkning närmare än 20 meter från strandkanten ska lämnas
till den kommunala tillsynsmyndigheten.
18 §
Upplag av timmer, flis, spån, massaved, grenar, bark, toppar och stubbar eller avfall från
avverkning får inte förekomma utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.
Tillstånd enligt denna paragraf gäller inte upplag som ligger mindre än 1 år.
Primär skyddszon
19 §
Permanent upplag av bark, timmer, flis, spån samt övriga produkter eller avfall från
avverkning får inte förekomma.
Miljöfarlig verksamhet
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet
Gemensamma bestämmelser
20 §
Ny verksamhet för fisk- eller skaldjursodlingar får inte etableras.
21 §
Ändring av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av
yt- eller grundvatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.
Primär skyddszon
22 §
Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet får inte
etableras.
Sekundär skyddszon
23 §
Nyetablering av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som innebär risk för
förorening av yt- eller grundvatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala
tillsynsmyndigheten.
Värmepumpar och kylanläggningar
Nyetablering
Gemensamma bestämmelser
24 §
Värme- eller kylanläggningar i mark, berggrund eller ytvatten, som innehåller vätskor
vilka innebär en risk för förorening eller på annat sätt försämring av vattentillgången får
inte anläggas utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.
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Infiltration och avledning av dagvatten
Primär skyddszon
25 §
Utsläpp och rening av dagvatten från detaljplanlagt område får inte ske inom den primära
skyddszonen.
Avfall och förorenade massor
Gemensamma bestämmelser
26 §
Avfall, inklusive förorenade massor får inte användas som utfyllnadsmaterial.
Primär skyddszon
27 §
Tillfällig eller permanent uppläggning, mellanlagring, deponering eller nedgrävning av
avfall, inklusive förorenade massor får inte förekomma.
Trädgårdskompost från en – och tvåfamiljsfastigheter omfattas inte av förbudet.
Sekundär skyddszon
28 §
Tillfällig eller permanent uppläggning, mellanlagring, deponering eller nedgrävning av
avfall, inklusive förorenade massor får inte förekomma utan tillstånd från den
kommunala tillsynsmyndigheten.
Trädgårdskompost från en – och tvåfamiljsfastigheter omfattas inte av förbudet.
Farligt avfall
Gemensamma bestämmelser
29 §
Lagring av farligt avfall får inte förekomma utöver i den omfattning som krävs för att
skapa förutsättningar för lämplig borttransport av farligt avfall som uppkommer vid den
egna anläggningen.
Vägar och transporter
Asfalt, oljegrus, vägsalt samt avfall och snö från trafikerade ytor
Gemensamma bestämmelser
30 §
Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag eller mellanlagring av asfalt, oljegrus,
sopsand eller vägsalt får inte förekomma.
Primär skyddszon
31 §
Deponering av snö och avfall från trafikerade ytor får inte förekomma.
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Sekundär skyddszon
32 §
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma i större omfattning än vad
som är nödvändigt för normal skötsel av vägarna inom området.
Vägunderhåll
Gemensamma bestämmelser
33 §
Åtgärder utöver normal drift och normalt årligt underhåll av vägar får inte förekomma
utan samråd med huvudmannen för vattentäkten. Samråd ska hållas minst tre veckor
innan åtgärden ska utföras. Samrådssvar ska lämnas skriftligt.
34 §
Ombyggnad och nyanläggning av belagda vägar får inte ske förutom om dagvatten
omhändertas på sådant sätt att vattentillgångens och vattnets kvalitet inte riskeras.
35 §
Omhändertagande av dagvatten från anvisade vägar för transport av farligt gods ska ske
på sådant sätt att vattentillgångens och vattnets kvalitet inte riskeras.
Transport av farligt gods
Gemensamma bestämmelser
36 §
Genomgående transport av farligt gods får inte förekomma på andra vägar än av
länsstyrelsen rekommenderade vägar utan att kontakt tas med vattentäktens huvudman.
Täktverksamhet, schaktmassor och schaktningsarbeten
Täktverksamhet
Primär skyddszon
37 §
Materialtäkt får inte förekomma. Husbehovstäkt får inte förekomma utan tillstånd från
tillsynsmyndigheten.
Schaktmassor och schaktningsarbeten
Primär skyddszon
38 §
Upplag av schaktmassor får inte anordnas.
Vid schaktnings-, fyllnads-, muddrings- och dikningsarbeten ska samråd hållas i god tid,
minst tre veckor innan arbetet inleds, med vattentäktens huvudman. Samrådssvar ska
lämnas skriftligt.
Samråd tre veckor innan arbetet inleds krävs inte för akuta åtgärder på ledningsnät.
Kontakt ska dock tas med huvudmannen för vattentäkten.
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Sekundär skyddszon
39 §
Vid upplag av schaktmassor ska samråd hållas i god tid, minst tre veckor innan arbetet
inleds, med vattentäktens huvudman. Samrådssvar ska lämnas skriftligt.
Trafik på vattenytor
Primär skyddszon
40 §
Motorbåt eller annat motordrivet fordon får inte framföras. Detta förbud gäller inte för
båtar eller andra fordon som drivs med elmotor.
41 §
Det är förbjudet att landa med sjöflygplan, helikopter, etc.
Övergångsbestämmelser
För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor ska
kravet på erforderliga skyddsanordningar i 1 § börja gälla ett år efter det att dessa
föreskrifter är antagna.
Spridning eller lagring av bekämpningsmedel, gödsel och växtnäringsämnen i den
sekundära skyddszonen, 8 och 9 § §, ska anmälas till den kommunala
tillsynsmyndigheten med undantag för den växtsäsong då dessa föreskrifter träder ikraft.
För befintlig djurhållning ska anmälan enligt 14, 15 § § göras inom ett år efter det att
dessa föreskrifter är antagna.
Överklagande
Beslut meddelade av kommunens nämnd för miljöfrågor kan överklagas hos
Länsstyrelsen och beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos Miljödomstolen
enligt 19 kap 1 § Miljöbalken.
Dispens
Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten meddela dispens från föreskrifterna
ovan enligt 7 kap 22 §. Dispens får endast meddelas om det är förenligt med förbudets
eller föreskriftens syfte, 7 kap 26 § miljöbalken.
Allmänna bestämmelser och upplysningar
Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i
miljöbalken (1998:808) m.fl. författningar. Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan
medföra ansvar enligt 29 kap. 2 a § MB.
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl.
författningar, dels i taxa som antagits av Miljöförbundet Blekinge Väst och Tingsryds
kommun.
Ny lagstiftning samt övrig lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum
och som ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde gäller utöver här
meddelade föreskrifter. Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar

ISSN 0347-1497

inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra
författningar.
I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS
(1997:2) gäller bl.a. att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom
skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) finns bl.a. krav om att den som avser att
hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde skriftligen ska
informera tillsynsmyndigheten om detta.
Hänsynsreglerna
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärden eller verksamhetens art och omfattning för
att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.
Tillsyn
När bestämmelserna i dessa föreskrifter hänvisar till den kommunala
tillsynsmyndigheten, avses den eller de nämnder inom Karlshamns och Tingsryds
kommun som ska fullgöra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken. Kommunal
tillsyn över verksamheter som bedrivs inom det aktuella skyddsområdet utövas av
Miljöförbundet Blekinge Väst och Tingsryds kommun. Länsstyrelserna i Blekinge och
Kronoberg är tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och
förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunerna kan emellertid begära
hos länsstyrelserna att överta tillsynen.
Anmälan enligt dessa föreskrifter ska följa reglerna i miljöbalken om anmälan av
miljöfarlig verksamhet, med följande tillägg.
Den som ska vidta åtgärd som är anmälningspliktig enligt denna föreskrift ska, innan
anmälan ges in till den kommunala tillsynsmyndigheten, samråda med vattentäktens
huvudman. Samrådssvar ska lämnas skriftligen av vattentäktens huvudman och det ska
bifogas anmälan.
Samråd ska hållas i god tid innan anmälan lämnas in, minst tre veckor före. Det innebär
att samråd ska genomföras med vattentäktens huvudman senast nio veckor innan den
planerade åtgärden utförs.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 §
MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rättighet till
ersättning om föreskriften för vattenskyddsområdet innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning
utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.
Enligt 31 kap 13 § MB skall den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen
väcka talan hos miljödomstol. Sådan talan skall väckas inom ett år från det att beslutet på
vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft.
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Uppsättning av skyltar
Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att erforderliga informationsskyltar sätts upp
inom skyddsområdet.
För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområdet, inom ett avstånd av
50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.
Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen.
Ansvar och upplysningsskyldighet
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot
olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tfn 112, kommunens
nämnd för miljöfrågor och vattentäktens huvudman.
Beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde
Dessa föreskrifter träder i kraft 2008-01-24, då 6 och 7 §§ i Lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Karlshamns kommun, KF § 109, 2002-06-03, utfärdade den 5
november 1984, upphör att gälla.
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ISSN 0347-1497

Kristina Alsér

ISSN 0347-1497

