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Föreläggande
Datum
2022-05-24

Ärendebeteckning
513-3129-2013

Kända sakägare

Förslag till revidering av vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter för Gälleråsens grundvattentäkt,
Karlskoga kommun
Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram ett förslag till beslut om
revidering av vattenskyddsområde Gälleråsen i Karlskoga kommun.
Revideringen innebär att vattenskyddsområdet utökas och
skyddsföreskrifterna omformuleras i syfte att förstärka det långsiktiga
skyddet av dricksvattenförsörjning i Karlskoga kommun. VA-bolaget i
Karlskoga AB, det kommunala bolaget som hanterar vatten och avlopp i
Karlskoga kommun, är sökande och har tagit fram underlaget som ligger
till grund för förslaget.
Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får du tillfälle att yttra dig i
ärendet. Ditt yttrande ska ha kommit in till oss senast onsdag den 22
juni 2022. Ärendet kan komma att avgöras även om du inte yttrar dig.
Du kan lämna dina synpunkter 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 Örebro län och anger ditt ärendes
diarienummer 3129-2013. Du hittar e-tjänsten på
www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering eller yttrande i sökrutan
och tryck på sök.
Skicka e-post till orebro@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer
3129-2013 och yttrande i ämnesraden.
Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.
Ange diarienummer 3129-2013.

Observera att du bara behöver skicka in ditt yttrande en gång.

Meddelande om kungörelsedelgivning
Föreläggandet delges till samtliga berörda fastighetsägare. Länsstyrelsen
har beslutat att delgivning av föreläggandet till den obestämda kretsen av
sakägare ska ske genom kungörelsedelgivning. Kungörelsen införs i
Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Karlskoga Tidning och
Kuriren den 24 maj 2022.
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Förslaget till beslut och handlingar i ärendet hålls under remisstiden
fram till den 22 juni 2022 tillgängligt hos Länsstyrelsen och Karlskoga
Energi och Miljö AB.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 24 § förordning om områdesskydd (1998:1252) framgår att
Länsstyrelsen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till
marken att inom viss tid yttra sig över förslaget, innan beslut kan fattas.
Föreläggandet ska delges.
Enligt 49 § punkt 1 i delgivningslag (2010:1932) får
kungörelsedelgivning ske om en obestämd krets ska delges.

De som har medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Malin Björk med
vattenvårdshandläggare Lindsay Gateman som föredragande.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 80 00 eller via e-post orebro@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 3129-2013 i ämnesraden för e-post.

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