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Enheten för mark- och vattenskydd
Maria Sävström

Enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter rörande Hanvedens
vattenskyddsområde
Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat förslag till beslut om reviderat
vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Hanveden i Haninge
kommun. Förslaget innebär en förändring av de gällande föreskrifterna samt av
det geografiska område som omfattas av skyddet.
Ägare och innehavare av särskild rätt till marken föreläggs härmed enligt 24 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att yttra sig
över förslaget.
Observera att föreläggandet inte innebär någon skyldighet att yttra sig utan är en
möjlighet att, före beslut, lämna de synpunkter man vill att Länsstyrelsen beaktar.
Förslaget finns tillgängligt på
www.lansstyrelsen.se/stockholm/kungorelser
www.haninge.se/va
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm
Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2 i Handen
Yttrande över förslaget till beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast
den 1 december 2020.
Det skriftliga yttrandet ska skickas till:
stockholm@lansstyrelsen.se
eller
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
Vänligen ange ärendets diarienummer, 513-22222-2015, i yttrandet.

Beslut om kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 49 § p. 1 och 2 delgivningslagen (2010:1932),
att delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.
Meddelande om detta beslut och om handlingens huvudsakliga innehåll införs,
enligt delgivningslagen, inom tio dagar från denna dag i Post- och Inrikes
Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Mitt i Haninge samt på
Länsstyrelsen i Stockholms läns och Haninge kommuns hemsidor. Förslaget hålls
även tillgängligt i receptionen på Länsstyrelsen och hos Haninge kommun.
Samtliga fastighetsägare inom primär skyddszon samt ett antal berörda inom
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sekundär skyddszon får emellertid förslag till beslut samt detta föreläggande
hemskickade.
Enligt 49 § p. 1 och 2 delgivningslagen (2010:1932) får kungörelsedelgivning
användas om en obestämd krets ska delges, eller om ett stort antal personer ska
delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen inte är rimligt att
delgivning sker med var och en av dem.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Svante Ernberg med handläggare Maria
Sävström som föredragande.
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.

Sändlista
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se
Haninge kommun, Linnéa Sörenby, linnea.sorenby@haninge.se
Haninge kommun, Stefan Fredriksson, stefan.fredriksson@haninge.se
Ramböll, Mattias von Brömssen, mattias.bromssen@ramboll.se

