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Upphävande av skyddsområde med skyddsbestämmelser för 
grundvattentäkt på fastigheten Katrineborg 1:34, Flens kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver det skyddsområde med skyddsbestämmelser för Vadsbro 
vattenverk på fastigheten Katrineborg 1:34, Flens kommun, som meddelades genom beslut 
den 22 augusti 1975, dnr 11.184-430-75.

Huvudmannen ansvarar för att placering av eventuella skyltar ses över så att de 
sammanfaller med de nya gränserna för skyddsområdet. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 22 augusti 1975 (dnr 11.184-430-75), 
med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen (1918:523), skyddsområde och skyddsbestämmelser 
för grundvattentäkt på fastigheten Katrineborg 1:34 för vattenförsörjningen av Vadsbro 
samhälle, Flens kommun.

Flen Vatten och Avfall AB är huvudman för den allmänna vattenanläggningen i Vadsbro. 
Kommunfullmäktige uppdrog den 25 april 2013 åt Flen Vatten och Avfall AB att ta fram 
förslag till revidering av skyddsområde och skyddsföreskrifter. Bolaget inkom den 11 juni 
2016 med förslag till reviderat skyddsområde och reviderade skyddsföreskrifter. Förslaget 
har efter samråd och yttranden justerats. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 
2017 med stöd av 7 kap. 21 och 22 § miljöbalken om ett nytt skyddsområde och hemställer 
att Länsstyrelsen ska upphäva det gamla beslutet. 

Motivering till beslutet
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda och bevara viktiga 
vattenresurser i ett långsiktigt perspektiv. Eftersom grundvattentäkten omfattas av ett nytt 
lagakraftvunnet beslut om vattenskyddsområde bedömer Länsstyrelsen att det inte längre 
finns något behov av det gamla skyddsområdet och skyddsbestämmelserna. Ansökan om 
upphävande ska därför medges.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken gäller fortfarande beslut som har 
meddelats före miljöbalkens ikraftträdande om att skydda ett område. Sådana beslut ska 
anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken.
Enligt 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- eller 
vattenområde som vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för en 
grundvattentillgång som utnyttjas för vattentäkt.
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Beslut enligt 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken ska enligt 27 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. kungöras på det sätt som är föreskrivet i 
författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska införas i ortstidning. Sökande och 
sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag då kungörelsen var införd i ortstidning.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Claudia Gardberg Morner, med vattenhandläggare Maja 
Hemlin Söderberg som föredragande. I den slutliga beredningen av ärendet har också 
länsjurist Måns Cederberg och enhetschef Anna Forslund deltagit.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se  

Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Du kan även skicka in överklagandet via e-post 
till sodermanland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste 
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till 
Regeringen. 
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan 
förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka 
med kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
sodermanland@lansstyrelsen.se telefon 010-223 40 00. Ange beslutets diarienummer.
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