Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: 2002-11-28
Beslut: KF § 109 2002-06-03

FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön i Karlshamns kommun
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 42-44 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.
Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, samt öar i skärgården framgår av kartbilaga 1.
Vattenskyddsområdet för Långasjön-Mieån framgår av kartbilaga 2. Området för Kofsa framgår av
kartbilaga 3.
Översiktskarta
För att få kompletta kartor kontakta Magnus Runesson Karlshamns kommun
0454 - 810 38 e:post: magnus.runesson@karlshamn.se

Avloppsanordning
2§
Det krävs tillstånd av miljönämnden även för att inrätta annan avloppsanordning än för WCavloppsvatten, t.ex. för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser, öar i skärgården samt inom vattenskyddsområdet för Långasjön-Mieån.
Tillstånd krävs även för området kring Kofsa.
Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, samt öar i skärgården framgår av kartbilaga 1.
Vattenskyddsområdet för Långasjön-Mieån framgår av kartbilaga 2. Området för Kofsa framgår av
kartbilaga 3.
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Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 §
eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
3§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta alla typer av separeringstoalett.
4§
Det krävs anmälan till miljönämnden för installation av alla typer av torrtoaletter, dock ej för sådana
där tömning/hämtning sker i kommunal regi och s.k husvagnstoaletter (typ Porta Potti)

Djurhållning
5§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Tomgångskörning
6§
Inom Karlshamns kommun får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas
igång utomhus i högst 1 minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel
7§
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller på ett avstånd av 500 meter
från ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser (se markering på kartbilaga 1) gäller
följande, utöver vad som följer av andra bestämmelser om spridning av gödsel meddelade av
Statens Jordbruksverk.
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1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar
risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelse innebär minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen, med undantag för spridning i
växande gröda.
För att förhindra förorening av enskilda dricksvattentäkter vid spridning av gödsel gäller utöver
ovanstående bestämmelser vad som sägs i § 9 nedan.

Skydd av enskilda grundvattentäkter
8§
Anmälan till miljönämnden krävs för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt
belägen söder om Europaväg 22 (E22) .
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt bestämmelserna i 11 kap.
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om
vattenskyddsområde
Befintliga anläggningar för grundvatten-täkter belägna söder om E22 ska anmälas till
miljönämnden. Sådan anmälan ska ha kommit in till nämnden senast 2004-12-31.
9§
Spridning av gödsel får inte ske så att risk uppkommer för förorening av en enskild dricksvattentäkt.
Ett minsta avstånd på 10 meter mellan spridningsområdet och dricksvattentäkten ska alltid hållas.
Där de geologiska eller topografiska förhållandena är sådana att risken för förorening av
vattentäkten är stor ska ett längre avstånd iakttas.

Eldning av trädgårdsavfall
10 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1/3 - 31/10. Undantag gäller för valborgsmässoeldar
den 30/4. Eldning under övrig tid får endast ske på ett sådant sätt att olägenheter för närboende inte
uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
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Småskalig eldning med fasta bränslen
11 §
Med småskalig eldning med fasta bränslen menas eldning med ved, pellets, briketter, flis eller andra
liknande fasta bränslen i eldningsanläggningar med en totalt installerad tillförd effekt mindre än 500
kW, och i syfte att värma upp luft och/eller tappvatten i en eller flera bostäder.
Bränsle
Som bränsle får endast användas ved eller förädlat bränsle som pellets, briketter, flis eller liknande.
Obehandlat rent träavfall får också användas, medan annat avfall eller förorenat material som målat
eller impregnerat trä inte får eldas småskaligt.
Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25%, om inte eldningsanläggningen
är konstruerad för eldning av bränsle med högre fukthalt. Pellets och briketter som eldas ska
uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 71 20).
Vedträn som eldas bör inte vara tjockare än 10 cm. Vid pelletseldning ska bränslet vara anpassat till
den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt.
Eldningsteknik
Vid tändning av ved ska eftersträvas att snabbt få fart på elden genom att använda inomhustorkad
finhuggen ved, om inte annan teknik används som ger en ännu kortare upptändningsfas. Tunt
papper får i små mängder användas vid tändningen.
All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig
förbränning av bränslet som möjligt uppnås. Så kallad pyreldning med strypt lufttillförsel får inte
förekomma.
Hänsyn till närboende
Vid all fastbränsleeldning ska stor hänsyn tas till närboende som kan utsättas för olägenheter av rök
från eldningen. Eldningen ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas till väderleksförhållanden
och tider så att olägenheter av röken minimeras.
Eldningsanläggningar som inte är avsedda som huvudsaklig värmekälla, som kakelugnar, kaminer,
öppna spisar eller liknande, ska inte eldas alls när väderleksförhållandena är sådana att risken är stor
för att närboende kommer att utsättas för olägenheter om eldning sker.

Ansökan och anmälan
12 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan
till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen,
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vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i
ansökan eller anmälan. Ansökan/anmälan ska vara inlämnad senast 6 veckor innan verksamheten
påbörjas.

Straffbestämmelser
13 §
Bestämmelser om påföljder av att bryta mot bestämmelserna i dessa föreskrifter finns i 29 kap.
miljöbalken.

Dispens
14 §
Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt §§2-11 i dessa föreskrifter, om det är
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
15 §
Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för
handläggning av anmälan, samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Skydd för ytvattentäkt
16 §
Inom Långasjöns-Mieåns vattenskyddsområde skall nedanstående bestämmelser gälla.
Skyddsområdet omfattar dels i huvudsak Långasjöns avrinningsområde, dels ett till övervägande
del ca. 200 meter brett bälte utmed vardera sidan av Mieån på sträckan Långasjön-länsgränsen, se
kartbilaga 2.
1. Sopor, latrin och annat fast eller flytande avfall får endast förvaras på sätt som godkänts av
miljönämnden.
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2. Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt, liksom ensilageanläggning skall
vara utförd, samt skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckning eller bräddning
t.ex. vid regn kan tillföras vattenområdet. Även anläggningar som ej är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalken, skall anmälas till miljönämnden.
3. Spridning av naturgödsel och andra gödningsämnen får ske endast i den omfattning som
erfordras för normalt utnyttjande av berörda fastigheter. Flytgödsel och pressaft får inte spridas alls.
4. Kemiska bekämpningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning
som är nödvändig för normalt bruk av berörd fastighet samt för sedvanligt underhåll av vägar.
5. Avloppsanläggning som ej skall prövas enligt miljöbalken, och som avser spillvatten eller annan
flytande orenlighet, eller vatten som använts för kylning, får inte anordnas utan miljönämndens
tillstånd.
6. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall
vara så utförd att vätskan inte kan komma lös. Av myndigheterna utfärdade
tillämpningsbestämmelser till gällande förordning om brandfarliga och explosiva varor skall iakttas.
Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till Räddningstjänsten
Västra Blekinge.
7. Förvaring av kemiska bekämpningsmedel och andra kemiska produkter skall ske på ett så sätt
som föreskrivs i miljöbalken med tillhörande bestämmelser. Beträffande övriga för vattnet skadliga
ämnen som smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror
etc., får upplag anordnas endast efter miljönämndens medgivande. Spill eller läckage av mer än
obetydlig omfattning ska omedelbart anmälas till Räddningstjänsten Västra Blekinge.
8. Upplag av sågverksavfall får endast anordnas efter miljönämndens medgivande och så att risk
inte föreligger att sågspån, bark eller annat avfall eller lakvatten från sådant upplag tillförs vattnet.
9. Upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt, gödsel eller andra ämnen som kan
förorena ytvattentäkt eller grundvattentäkt får ej anordnas utan att särskilda försiktighetsmått
vidtages för att förhindra vattenförorening.
10. Fordonsrengöring inom 25 meters avstånd från stranden av det genom dessa bestämmelser
skyddade vattenområdet är förbjuden.
11. Utmed allmän väg och där så bedöms erforderligt även enskild väg skall kommunen tillse att
skyltar upprättas som upplyser om skyddsområde för ytvattentäkt. På skyltarna skall anges att vid
risk för skada på vattnet skall Räddningstjänsten Västra Blekinge omedelbart kontaktas. Skyltarna
ska utformas enligt rekommendationer utfärdade av Naturvårdsverket, Räddningsverket,
Sjöfartsverket, Svenska Kommunförbundet, Vatten- och Avloppsverksföreningen och Vägverket.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den dag de kungörs i Blekinge Läns författningssamling.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
_______
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