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Fastsällelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt
för Björnlunda vattentäkt, Lockvattnet, Gnesta kommun

Beslutat den 31 januari 1997.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen
skyddsområde för ytvattentäkt i sjön Lockvattnet, Gnesta kommun.
Skyddsområdet är markerat på en karta som bifogas beslutet.

Beslutet träder i kraft den 1 mars 1997, varvid länsstyrelsens beslut av
den 14 januari 1991 upphör att gälla.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

§ 1

Brandfarliga vätskor samt kemikalier

a) Hantering av brandfarliga vätskor samt anordnande av skydd mot spill
eller läckage från stationär maskin eller motorfordon skall ske så att
varan inte kan förorena yt- eller grundvattnet. Hantering av
kemikalier, som t.ex.  smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter,
fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel,
frostskyddsmedel och andra för yt- och grundvattnet skadliga
kemikalier, vilka inte omnämnts särskilt i dessa föreskrifter, får inte
ske på sådant sätt att vattnet kan förorenas, Inte heller får asfalt- och



04FS 1999:7

oljegrusverk uppställas så att vattnet kan förorenas.

b) Vid påfyllningsrör vid varje cistern för brandfarlig vätska, kemikalie
eller dylikt skall finnas en upplysningsskylt med texten
"SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT, FARA FÖR
VATTENFÖRORENING."

§ 2

Förvaring av gödsel, urin och ensilage

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten
från ensilageanläggningar från inte ske på ett sådant sätt att yt- eller
grundvattnet kan förorenas.

§ 3

Gödselmedel och bekämpningsmedel

Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, kemiska
bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel
får endast förekomma i den omfattning som normalt behövs för
jordbruket samt för sedvanligt vägunderhåll. Dammbindning med olja får
inte ske.

Vid eventuell skogsgödsling inom skyddsområdet skall stor aktsamhet
iakttas för att hindra att påverkan sker på yt- och grundvattnet.
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§ 4

Skogsbruk

Skogsavverkningar och därmed förenad verksamhet, t. ex dikning eller
markberedning, får inte utföras på sådant sätt inom skyddsområdet att
sjöns egenskap som vattentäkt påverkas negativt.

En kopia av anmälan till skogsvårdsstyrelsen om slutavverkning och
skyddsdikning skall sändas till miljö- och hälsoskyddskontoret för
kännedom. Det är viktigt att det på anmälningsblanketten anges vilken
hänsyn till miljön som planeras. Även planerad dikesrensning skall
anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

§ 5

Spillvatten

Spillvatten får inte släppas ut på sådant sätt att det kan tillföras ytvattnet
utan erforderlig rening. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela
villkor i det enskilda fallet.

§ 6

Avfall

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte ske.
Kompost för enskilt bruk får anläggas.
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§ 7

Schaktningsarbeten

Schaktnings- och rensningsarbeten utmed och i anslutning till
Lockvattnets stränder skall föregås av samråd med kommunen.

§ 8

Båttrafik

Motorbåtstävlingar får inte anordnas.

§ 9

Värmeutvinning

På grund av risken för läckage av glykol e.dyl. får anläggning för
utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten inte anordnas utan
medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 10

Larmplan

För anläggning där brandfarliga vätskor, kemikalier o.dyl. förvaras, skall
en larmplan finnas med uppgifter om arbetsgång vid olyckor, uppgift om
myndigheter som skall underrättas samt telefonnummer till dessa.
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§ 11

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 enligt anvisningar från Naturvårdsverket.

(SNV 9126-1/1988.12).

Skyltning enligt § 1 b) skall utföras genom huvudmannens försorg.

§ 12

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse,
att den som på fastigheten svarar för hantering av i § 1 nämnda ämnen,
omedelbart till räddningsenheten, miljökontoret och
VA/renhållningsenheten anmäler inom fastigheten inträffad händelse som
kan skada yt- eller grundvattnet. Vid spill eller lackage av sådana ämnen
skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra ämnet att tränga ned i
marken.

Tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av
länsstyrelsen enligt 18 kap 1 § vattenlagen.

Den omedelbara tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas
av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

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

Mats Lundström
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