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Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyåns vattentäkter  
Karlskrona i Karlskrona k:n,   

Getasjö och Lindås i Emmaboda k:n samt  

Kosta i Lessebo k:n  

  

Definitioner  

Huvudman för vattentäkten är Drift- och serviceförvaltningen (Karlskrona kommun), 
Emmaboda Energi och Miljö (Emmaboda kommun) samt Lessebo Tekniska förvaltning 
(Lessebo kommun).  
  
 

Kemiska produkter används med samma betydelse som i miljöbalken, dvs. inkluderar 
petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel. 

 
Med hantering avses enligt Miljöbalken 14 kap 4§ - tillverkning, behandling, förpackning, 
förvaring, lagring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, 
underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.   
 

Cistern avser kärl om minst 250 liter för förvaring av kemiska produkter. 

 
Med att jord- eller vattenslå avses tillfällig sättning av plantor i samma grop/dike i väntan 
på plantering.  
 
Med uppställning av arbetsfordon, inklusive transportbehållare i denna föreskrift avses 
parkering med en varaktighet av över 24 timmar och att fordonet har lämnats obevakat.  
  
Växtnäringsämne avser konstgödning, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 
urin), avloppsslam samt övrig organisk näring. Gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet ingår inte.  
 
Materialtäkt syftar på utbrytning av berg, grus, sand, jord eller andra jordarter för 
försäljning.  
  
Husbehovstäkt syftar på utbrytning av berg, grus, sand m.m för att användas inom 
fastigheten för dess eget behov.  
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Föreskrifter  

1 § Tillämpningsområde   

Dessa föreskrifter skall tillämpas för verksamheter och aktiviteter som pågår eller planeras 
inom det område som avsatts som skyddsområde för Lyckebyån med sjöar och vissa 
biflöden. Föreskrifterna gäller alla typer av verksamheter och skall särskilt beaktas om 
verksamheten på något sätt kan komma att påverka vattenkvalitet.  
  
Vattenskyddsområdet är gemensamt för följande vattentäkter som utnyttjar ytvatten   

• Karlskrona i Karlskrona kommun,   
• Getasjö och Lindås i Emmaboda kommun samt 
• Kosta i Lessebo kommun.   

 
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär zon. 
 
Primär zon omfattar markerad yta, som motsvarar vattenytan vid medelvattennivå samt en 
strandzon om 50 m från strandlinje på båda sidor om Lyckebyån, sjöar och biflöden 
 
Sekundär omfattar markerad yta, som motsvarar vattenytan vid medelvattennivå samt en 
strandzon om 100 m från strandlinje på båda sidor om Lyckebyån, sjöar och biflöden.  
 
Vattenskyddsområdet omfattning redovisas på bifogade kartblad , dels ett kartblad per 
kommun  dels i skala 1:20 000. 
 
 

2 § Allmänna bestämmelser  
a. Tillsyn    
Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av länsstyrelsen i respektive län enligt Förordningen  
(1998:900). Länsstyrelsen kan överlåta den operativa tillsynen av vattenskyddsområde på 
de kommunala tillsynsmyndigheterna enligt 10§ i 1998:900.   
   

b. Tillstånd   
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, skall ansökan inges till den 
kommunala tillsynsmyndigheten som ansvarar för miljöfrågorna i berörd kommun.  
Tillstånd får medges om den sökande kan visa att åtgärden/verksamheten kan 
utföras utan risk för att skada vattentäkten.   
  
Vattentäktens huvudman ska höras innan tillsynsmyndigheten avgör ansökan om 
tillstånd.  
  
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten  
tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalken SFS 1998:808, kap 9, 
11 eller 12, eller med förordning utfärdad med stöd av MSB, Miljöbalken, 
Väglagen eller annan myndighet. 
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c. Anmälan  
Anmälan innebär att angiven verksamhet eller åtgärd skriftligen anmäls till 
tillsynsmyndigheten för att bereda myndigheten möjlighet att besluta om villkor  
m.m. Anmälan ska följa miljöbalkens krav på anmälan av miljöfarlig verksamhet, 
med följande tillägg. Samråd med vattentäktens huvudman ska hållas minst tre 
veckor innan anmälan lämnas in. Samrådssvar ska lämnas skriftligen av 
vattentäktens huvudman och bifogas anmälan. Anmälan får avse verksamhetens 
drift, dvs. behöver inte begränsas till ett tillfälle eller en växtsäsong.  
  
d. Samråd  
  
Samråd innebär krav på kontakt med vattentäktens huvudman minst tre veckor 
innan angiven verksamhet eller åtgärd genomförs.   
  

e. Dispensmöjligheter  
Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger och syftet med 
föreskrifterna inte motverkas, medges av respektive länsstyrelse efter hörande av 
övriga berörda länsstyrelser, berörda kommunala myndigheter och huvudman för 
vattentäkten. I samband med sådan prövning kan länsstyrelse föreskriva särskilda 
villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.  
 

f. Vattentäktsverksamhet  
Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för vattentäktens bedrivande, det ska dock anmälas till den kommunala 
tillsynsmyndigheten.   
  

g. Överträdelse  
Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt miljöbalken 29 kap 
2 och 2a§§. 
  

h. Olyckstillbud  
Enligt miljöbalken åligger det verksamhetsutövare, ägare och nyttjare av fastigheter 
inom skyddsområdet, eller var och en som fått kännedom om olycka, tillbud eller 
annan omständighet som innebär överhängande fara för förorening av 
ytvatten/grundvatten att omedelbart larma Räddningstjänsten, telefon 112 samt den 
kommunala tillsynsmyndigheten.  
 
g. Skyltning  
Huvudman för vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar finns uppsatta på väl 
synliga platser. Utformningen av skyltar skall följa rekommendationer från 
Naturvårdsverket Handbok 2010:5.   
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h. Ikraftträdande  
Dessa bestämmelser träder ikraft när de fastställs.   
 
   

3§ Vattentäktszon   

Med vattentäktszon avses området närmast råvattenintaget.   
  
Vattentäktszonen får endast disponeras av vattentäktens verksamhetsutövare. All annan 
verksamhet än den som erfordras för att bedriva vattentäktsverksamhet kräver samråd med 
vattentäktens huvudman.  
  

4 § Kemiska produkter m.m.  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

4.1  Getasjö, Lindås och Kosta  
Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 
Det är förbjudet att sprida eller hantera 
bekämpningsmedel närmare sjöar eller 
vattendrag än 20 m.  

  
Karlskrona   
Det är förbjudet att sprida eller hantera 
bekämpningsmedel.  

 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 
Det är förbjudet att sprida eller hantera 
bekämpningsmedel närmare sjöar eller 
vattendrag än 10 m.  

  

4.2  Det är förbjudet att jord- eller vattenslå 
plantor som är behandlade med kemiska 
bekämpningsmedel.  

Samma som för primär zon. 
 
 

4.3  Hantering av mer än 250 liter kemiska 
produkter är förbjuden.  

Förbudet omfattar ej drivmedel i maskiners 
och fordons egna tankar, transporter genom 
zonen samt befintlig hantering av 
petroleumprodukter för uppvärmning av 
bostads-, industri eller jordbruksfastighet. 

Uppställning av arbetsfordon med 
bränsletank större än 250 liter samt av 
fordon för transport av kemiska produkter 
är förbjuden. 

Förbuden gäller inte på täta 
uppställningsplatser med invallning som har 
tillstånd. Detta ska sökas och godkännas 
för aktuellt fall innan arbete påbörjas. 

Hantering av mer än 250 liter kemiska 
produkter vid ett tillfälle kräver tillstånd.  

Tillstånd krävs ej för drivmedel i maskiner 
och fordons egna tankar, transporter genom 
zonen samt för befintlig hantering av 
petroleumprodukter för uppvärmning av 
bostads-, industri – eller jordbruksfastighet. 
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4.4  Det är förbjudet att installera nya cisterner i 
mark.   
Tillstånd krävs för ny cistern ovan mark eller 
i källare.  

Anmälan krävs för befintliga cisterner. 

 Samma som för primär zon. 

4.5  Cisterner och förvaringstank inklusive 
ledningar och tankningsutrustning, ska vara 
utrustade med ett sekundärt skydd eller 
placerade så att hela den lagrade volymen vid 
läckage säkert kan förhindras att tränga ned i 
marken.  

För befintliga cisterner ska sådana åtgärder 
vara vidtagna senast 2 år efter det att dessa 
föreskrifter vunnit laga kraft.   

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet 
skadliga ämnen hanteras, ska skylt uppsättas 
som erinrar om vattenskyddsområdets 
existens. Skylt ska monteras av 
verksamhetsutövaren i omedelbar närhet till 
påfyllningsstället.   

Cistern som tas ur drift ska omedelbart 
saneras av ackrediterad firma.  

Samma som för primär zon.  
 

4.6  Det är förbjudet att använda båtbottenfärger 
som innehåller biocider.  
 

Behandling och tvätt av båtar med ämnen eller 
produkter innehållande biocider, är förbjuden 
på andra platser än på täta ytor med 
ytavrinning till slutet ledningssystem och 
reningsanordning.  

Samma som för primär zon.  
 
  

  
  
  

5 § Växtnäringsämnen  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

5.1  Det är förbjudet att lagra eller sprida 
organiska växtnäringsämnen närmare än 20 m 
från strandlinje.  
Det är förbjudet att på mark lagra eller sprida 
slam från reningsverk, industriell verksamhet 
eller liknande.  

Det är förbjudet att lagra eller sprida 
organiska växtnäringsämnen närmare än 10 
m från strandlinje.  
Det är förbjudet att på mark lagra eller 
sprida slam från reningsverk, industriell 
verksamhet eller liknande.  
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5.2  Nya samt ändring av befintliga 
gödselanläggningar kräver anmälan, såvida 
det inte krävs tillstånd enligt miljöbalkens 
regler för miljöfarlig verksamhet.  

Samma som för primär zon. 
 
 
 

5.3  Det är förbjudet att djur går på bete om ej fri 
vattentillgång anordnas minst 20 m från 
strandlinje.  
Det är förbjudet att anordna foderplats 
närmare än 20 m från strandlinje. 

  

  
   

6 § Avloppsvatten m m  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

6.1  Getasjö, Lindås och Kosta  
Nyetablering av enskilda avloppsanläggningar 
för hushållsspillvatten kräver tillstånd. 
 
Tillståndsplikten gäller även anläggningar 
utan ansluten vattentoalett.  
Reningsfunktionen ska minst uppnå hög 
skyddsnivå ur hälso- och miljösynpunkt. 
Anläggningen ska ha möjlighet till 
provtagning på utgående vatten. 
 
Karlskrona 
Infiltration av spillvatten är förbjudet. 

Nyetablering av enskilda 
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten 
kräver tillstånd. 
 
Tillståndsplikten gäller även anläggningar 
utan ansluten vattentoalett.  
Reningsfunktionen ska minst uppnå hög 
skyddsnivå ur hälso- och miljösynpunkt. 
Anläggningen ska ha möjlighet till 
provtagning på utgående vatten. 
 
 

6.2  Förbjudet med anläggningar för spillvatten, 
för mer än 50 pe. Undantag medges om de är 
försedda med larm för bräddning där larmet är 
vidarekopplat till anläggningsägarens central.  

Samma som för primär zon. 
 
  
  

6.3  Inför ombyggnation av ytor som kan innebära 
förorenade ytor, t. ex industriområden, vägar, 
parkeringsplatser etc samt tillhörande 
dagvattenanläggningar krävs samråd .  
 
Nya anläggningar för dagvatten från 
hårdgjorda trafikerade ytor får inte ske utan 
tillstånd. 

Samma som för primär zon.  
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7 § Avfall och upplag  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

7.1  Uppläggning av snö som härrör från ytor 
utanför primär zon är förbjuden.  

Uppläggning av snö som härrör från ytor 
utanför primär eller sekundär zon är 
förbjuden.   

7.2  Avfall, förorenade produkter, förorenade 
massor samt massor av okänd status är 
förbjudet att lagra, mellanlagra, deponera  
eller gräva ned.  

 

Inför borttransport får dock avfallet lagras 
på invallad, hårdgjord yta samt 
nederbördsskyddat under högst två veckor. 

  

Upplag av handelsgödsel och miljöfarliga 
kemikalier är förbjudet.   
Kompost av trädgårdsavfall från en- och 
tvåfamiljfastigheter omfattas inte av 
förbudet.  
Kompostering av latrin är förbjudet.  

Avfall, förorenade produkter, förorenade 
massor samt massor av okänd status är 
förbjudet att lagra, deponera eller gräva ned. 
  
 

Mellanlagring av förorenade massor och 
produkter utomhus kräver tillstånd.  

 

Upplag av handelsgödsel och miljöfarliga 
kemikalier kräver tillstånd. 
Kompost av trädgårdsavfall från en- och 
tvåfamiljfastigheter omfattas inte av förbudet. 

  
För kompostering av latrin krävs tillstånd. 

7.3  Upplag och anläggning för tillverkning av 
asfalt och oljegrus är förbjudna.  
Upplag av kemiska halk- och 
dammbekämpningsmedel är förbjudet. 

Upplag och anläggning för tillverkning av 
asfalt och oljegrus kräver tillstånd. 
 

7.4  Upplag av tryckimpregnerade träprodukter 
är förbjudet om de inte förvaras 
nederbördsskyddat.  

Samma som för primär zon. 
  
 

  

8 § Skogsbruk m.m.  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

8.1  Vid avverkning >0,5 ha ska samråd ske 
med vattentäktens huvudman (ska 
ombesörjas av skogsstyrelsen).  

Hänsynsregler avseende tidpunkt, närhet till 
ytvatten, markberedning.   

Samma som för primär zon. 
  

8.2  Permanenta upplagsplatser för 
skogsprodukter är förbjudna.  

Upplag av skogsprodukter som varar mer än 
en avverkningssäsong är förbjudna.   

Ved- och flisupplag för husbehov är tillåtna. 

Upplag av skogsprodukter som varar mer än 
en avverkningssäsong är förbjudna inom 50 
meter från vattendrag. 

Ved- och flisupplag för husbehov är tillåtna. 
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9 § Täkt och anläggningsarbete m.m.  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

9.1  Materialtäkt, som normalt kräver 
täkttillstånd, är förbjudet.  

Tillstånd krävs för husbehovstäkt.   

Samma som för primär zon.  
 

 

9.2 
  

Schaktningsarbeten mer omfattande än 
200 m3 kräver tillstånd. 

 

Schaktningsarbeten mer omfattande än 
200 m3 kräver anmälan. 
 

  
  

10 § Värmepumpar och kylanläggningar  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

10.1  Karlskrona,  

Tillstånd krävs för anläggningar för 
utvinning av värme och eller kyla ur 
mark, yt- eller grundvatten.  

 

Lindås och Getasjö 

Tillstånd krävs för anläggningar 
för utvinning av värme och eller 
kyla ur mark och grundvatten.  

 

Det är förbjudet med anläggningar för 
utvinning av värme eller kyla ur 
ytvatten .  

  

Kosta   

Det är förbjudet med anläggningar för 
utvinning av värme och eller kyla ur 
mark, yt- eller grundvatten.  

Tillstånd krävs för anläggningar 
för utvinning av värme och eller 
kyla ur mark, yt- eller grundvatten.  

  
   

11 § Motorfordonskörning på sjöar och vattendrag  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

11.1  Motorfordonskörning på frusna sjöar och 
vattendrag är förbjudet. Undantag medges 
för nödvändigt skogsbruk.  Samma som för primär zon 

 11.2 Det är förbjudet att använda och tanka   
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båtar och andra farkoster med 
förbränningsmotorer på sådant sätt att 
det medför risk för förorening av 
ytvatten.    

  
  

12 § Miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet  
  Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

12.1  Etablering av miljöfarlig verksamhet, som 
är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller 
avser mindre verksamhet (U-verksamhet) 
kräver tillstånd, om de innebär risk för 
förorening av yt- eller grundvatten. 

  

Etablering av miljöfarlig verksamhet, som är 
anmälningspliktig enligt miljöbalken kräver 
tillstånd, om de innebär risk för 
förorening av yt- eller grundvatten. 

 

12.2  Anmälan krävs för vattenverksamhet 
som enligt miljöbalken 11 kapitlet 9-16 
§§ faller utanför miljöbalken.  
Vattenverksamhet i form av ny 
vattentäkt för en (1) alternativt två (2) 
hushåll kräver samråd. 

Samma som för primär zon.  

   

  
 

13 § Övergångsbestämmelser  
Etablerade verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillståndspliktiga eller 
anmälningspliktiga skall söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inom 2 år efter 
ikraftträdandet.  

 
 

Upplysning om andra regler   
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap innebär att alla som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd som kan ge mer än försumbar olägenhet för hälsa 
eller miljö, ska skaffa sig kunskap och vidta försiktighetsmått som inte är orimliga i 
förhållande till nyttan för hälsa och miljö.  
  
Myndighets beslut enligt föreskrifterna befriar inte från skyldighet att iaktta vad 
som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och andra författningar. Ny lag eller 
förordning som ändrar skyldigheterna inom området gäller utöver nu meddelade 
föreskrifter.   
  
Ersättning för intrång regleras i miljöbalken 31 kap. Fastighetsägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskriftens krav innebär 
att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Anspråk på ersättning m.m. kan 
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väckas hos mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om 
skyddsföreskrift vann laga kraft.   
  
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken med 
tillgörande förordningar, dels i taxa som antagits av tillsynsmyndigheten.  
  
  


