
Föreläggande och 
delbeslut
 

Diarienummer Sida

2021-05-21
 

513-46710-2019
 

1(2)

Linnea Ruderfelt
Handläggare
010-2244792

Se sändlista

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om 
Grimsås vattenskyddsområde samt beslut om 
kungörelsedelgivning

Föreläggande
Länsstyrelsen förelägger ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom 
föreslaget vattenskyddsområde för Grimsås vattentäkt att yttra sig över förslaget till 
beslut om vattenskyddsområde.

Synpunkter på förslaget till beslut ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen senast 
den 20 augusti 2021. 

Om ni inte yttrar er kan Länsstyrelsen ändå fatta beslut om att förklara området 
som vattenskyddsområde samt anta föreskrifter för området. 

Beslut om kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att 
delgivning av detta föreläggande (513-46710-2019) ska ske genom 
kungörelsedelgivning. Kungörelsen införs inom tio dagar i Post- och Inrikes 
Tidningar samt i ortstidningarna Göteborgsposten, Borås tidning och Ulricehamns 
tidning.

Förslaget till beslut hålls under remisstiden fram till den 20 augusti 2021 även 
tillgängligt hos länsstyrelsen och Tranemo kommun.

Föreläggandet och förslag till beslut skickas också till samtliga fastighetsägare och 
sakägare med känd adress via post eller e-post. 

Beskrivning av ärendet
Tranemo kommun har ansökt om fastställande av vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Grimsås vattentäkt. Länsstyrelsen har 
upprättat förslag till beslut. Vattenskyddsområdet berör även Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram ett separat beslut för den 
del av vattenskyddsområdet som ligger inom Gislaveds kommun. Föreskrifterna i 
de två besluten är identiska.
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen ska i enlighet med 24 § första och tredje stycket p. 8 förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att till Länsstyrelsen inkomma med yttrande 
över förslaget till beslut om vattenskyddsområde. Då det finns okända sakägare i 
ärendet beslutar Länsstyrelsen om kungörelsedelgivning. 

Information
 Då yttrandetiden har gått ut kommer Länsstyrelsen att fortsätta handläggningen av 
ärendet. Detta innebär bland annat att sökanden kommer att ges tillfälle att bemöta 
eventuella yttranden innan beslut fattas i ärendet.

Du kan lämna ditt yttrande på något av följande sätt:

 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en 
bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du 
Länsstyrelsen Västra Götaland och anger ditt ärendes 
diarienummer 46710–2019. Du hittar e-tjänsten på www.lansstyrelsen.se. 
Skriv yttrande i sökrutan och tryck på sök.

 Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 
46710–2019 och yttrande i ämnesraden.

 Skicka ett brev till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Observera att du bara behöver skicka in dina dokument en gång.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av handläggare Linnea Ruderfelt. Denna handling har godkänts 
digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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