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ang fastställelse av tillägg till skyddsbestämmelser för kommunala
grundvattentäkter i Katrineholms kommun

utfärdad den 21 januari 1986.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen följande
tillägg till skyddsbestämmelser för grundvattentäkter för tätorterna
Katrineholm, Flodafors, Strångsjö, Forssjö, Ås och Äsköping, Bie, Valla,
Sköldinge och Björkvik. De föreslagna ändringarna avser
skyddsbestämmelser för värmeutvinning ur mark och grundvatten.

Länsstyrelsen har tidigare fastställt skyddsområden med tillhörande
skyddsbestämmelser för de aktuella grundvattentäkterna med undantag
för Valla och Sköldinge tätorter, där skyddet regleras genom
vattendomare

Grundvattentäkter för Katrineholms centralort
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 27 april 1977.
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Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
11§
Anläggning för utvinning av värme ur mark och grundvatten får ej
anordnas inom inre skyddsområdet. Inom yttre skyddsområdet får sådan
anläggning anordnas endast efter tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Anläggning med en uttagen effekt överstigande l
MW skall prövas enligt miljöskyddslagen.
                                                                                                        

Grundvattentäkt på Florafors tätort
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 10 januari 1977.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
11 §
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får inom
skyddszonen anordnas endast efter tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Anläggning med en uttagen effekt överstigande
l MW prövas enligt miljöskyddstagen.

Grundvattentäkt för Strångsjö tätort
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 18 juli 1977.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
11 §
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får
anordnas inom skyddszonen endast efter tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Anläggning med en uttagen effekt överstigande
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l MW prövas enligt miljö- skyddslagen.

Grundvattentäkt för Forssjö tätort
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 13 december 1976.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
12 §
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej
anordnas inom inre skyddszonen. Inom yttre skyddszonen får sådan
anläggning anordnas endast efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Anläggning med en uttagen effekt överstigande 1 MW prövas
enligt miljöskyddslagen.

Grundvattentäkt Ås och Äsköpings tätorter
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 13 december 1976.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
12 §
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej
anordnas inom inre skyddszonen. Inom yttre skyddszonen får sådan
anläggning anordnas endast efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Anläggning med en effekt överstigande l MW prövas enligt
miljöskyddslagen.
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Grundvattentäkt för Bie tätort
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 4 december 1969.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
3 § punkt i
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej
anordnas inom inre skyddszonen. Inom yttre skyddszonen får sådan
anläggning anordnas endast efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Anläggningen för en uttagen effekt överstigande l MW prövas
enligt miljöskyddslagen.

Grundvattentäkt för Björkviks tätort
Skyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser är fastställda av
länsstyrelsen den 22 december 1972.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
                                                                                                        
3 § punkt h

Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får
anordnas inom inre och yttre skyddszonen endast efter tillstånd från
miljö- och hälso- skyddsnämnden. Anläggning med en uttagen effekt
överstigande l MW prövas enligt miljöskyddslagen.

Grundvattentäkt för Valla tätort
Dom given i Österbygdens Vattendomstolar den 6 oktober 1965.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:
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Värmeutvinning
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej
anordnas inom inre skyddsområdet. Inom yttre skyddsområdet får sådan
anläggning anordnas endast efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Anläggning med en uttagen effekt överstigande l MW prövas
enligt miljöskyddslagen.

Grundvattentäkt för Sköldinge tätort
Dom i Österbygdens Vattendomstol den 14 juni 1963.

Tillägg till skyddsbestämmelserna:

                                                                                                        
Värmeutvinning
Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej
anordnas inom inre skyddsområdet. Inom yttre skyddsområdet får sådan
anläggning anordnas endast efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Anläggning med en uttagen effekt överstigande l MW prövas
enligt miljöskyddslagen.

                             

GUSTAV JOHANSSON
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