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KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för
vattentäkt Lillsjön i Katrineholms kommun

utfärdad den 7 oktober 1988

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen,
skyddsområde för Lillsjön, Katrineholms kommun och föreskriver
samtidigt de skyddsföreskrifter som skall råda.
Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

§ 1 Skyltning

Det åligger huvudmannen att på väl synlig plats invid vägar som leder in i
eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltarna skall
utformas och placeras i enlighet med anvisningar från statens
naturvårdsverk, statens vägverk och statens trafiksäkerhets- verk (SNV
PM 830).

Även skyltning i enlighet med föreskrifter som statens industriverk
meddelat (se nedan § 2 SIND-FS 1981:2 och 3) skall utföras genom
Huvudmannens försorg.

Inom skyddsområde skall följande gälla:
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§ 2 Brandfarliga varor, kemiska produkter

a) Förvaring, hantering och transport av för ytvattnet skadliga varor
skall ske på sådant sätt att varorna ej kan komma lös och i övrigt i
enlighet med förordningen (1961:568) om brandfarliga varor och de
tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium statens industriverk
meddelat (SIND-FS 1981:2 och3).

För kemiska produkter gäller dessutom särskilda föreskrifter som
utfärdats av kemikalieinspektionen eller annan myndighet med stöd
av lagen om kemiska produkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

b) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för
spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela
den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så
utförda att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras att rinna ut. Det
åligger innehavare av sådan motor att tillse att uppsamlingskärl
fungerar på här angivet sätt. Som stationär motor räknas traktor som
är uppställd för drift av bevattningspump.

§ 3 Jordbruksverksamhet

a) Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara
täta och deras innehåll får el kunna rinna ut på eller tränga ned i
marken. Milö- och hälsoskyddsnämnden meddelar erforderliga
föreskrifter för det enskilda fallet.

b) Naturgödsel och avloppsslam får ej uppläggas högvis på åkrarna utan
skall spridas direkt. Spridning av naturgödsel och urin får ej ske
vintertid då jordarna är tjälade eller snötäckta. Spridning skall ske på
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betryggande avstånd från Lillsjön med hänsyn till bland annat
ogynnsamma lutningsförhållanden.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas ladugårdsplaner inom
skyddsområdet så att orenlighet från sådana ej tillförs Lillsjön.

Spridning av gödselmedel, pressaft frän ensilageanläggningar,
bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt
halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som
normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för
sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

§ 4 Asfaltverk, oljegrusverk

Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske.

§ 5 Avfall

Tipp eller annat upplag för avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med
hushållsavfall jämförliga avfall eller industriavfall får ej anordnas. Ej
heller får utläggas fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan
beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena Lillsjön.

§ 6 Spillvatten

Spillvatten får ej utsläppas på sådant sätt att det kan tillföras ytvattnet
utan erforderlig rening. Föreskrifter i det enskilda fallet meddelas av
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 7 Schaktningsarbeten

Schaktnings- och  rensningsarbeten utmed stränder skall utföras på sådant
sätt att vattenförorening ej föreligger.
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§ 8 Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse
att den som på fastigheten svarar för förvaring och hantering av i 2 och 3
§§ avsedd vara, omedelbart till räddningskåren, miljö- och hälsoskydds-
nämnden och gatukontoret anmäler inträffad händelse som kan skada
Lillsjöns vatten. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas
för att förhindra att vätskan rinner vidare eller tränger ner i marken.

om tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar stadgas i
vattenlagen 18 kap 1 §.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av skydds- föreskrifterna
utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden och såvitt gäller brandfarliga
varor av byggnadsnämnden i kommunen.

om påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i
vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.

TORE JANSSON

Vanja Schön-Heimer



04FS 1988:15

5


