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Postadress  
701  86   ÖREBRO  

Gatuadress  
Stortorget  22  

Telefon  
010–224  80  00  

E-post  
orebro@lansstyrelsen.se 

Internet  
www.lansstyrelsen.se/orebro 

Organisationsnummer 
202100-2403 

Beslut 

Datum 
2018-12-17 

Diarienummer 
511-6115-2018 

Hallsbergs kommun, Samhällsbyggnad  
Marianne Christiansen  
Kommunstyrelseförvaltningen  
694 80  HALLSBERG 

Återkallelse av tidigare meddelat beslut om 
förvaltning av naturreservatet Tomta hagar i 
Hallsbergs kommun 
Beslut 
Länsstyrelsen återkallar, med stöd av 21 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., tidigare meddelat beslut om att Hallsbergs 
kommun ska förvalta naturreservatet Tomta hagar. 

Beskrivning av ärendet 
Naturreservatet Tomta hagar bildades 1984-09-21 (dnr 11.1211-33-80) genom 
beslut av Länsstyrelsen i Örebro. Länsstyrelsen beslutade med stöd av 9 § 
naturvårdsförordningen om vård och förvaltning att naturreservatet från 
naturvårdssynpunkt ska förvaltas av Hallsbergs kommun. En förfrågan har nu 
kommit från Hallsbergs kommun om att Länsstyrelsen ska överta rollen som 
naturvårdsförvaltare för naturreservatet Tomta hagar (beslut i kommunstyrelsen 
Hallsberg 2018-10-09, sammanträdesprotokoll KS § 111). Hallsbergs kommun är 
markägare till naturreservatet. 

Motivering till beslutet 
Hallsbergs kommun motiverar sin förfrågan enligt följande: Det är Länsstyrelsen 
förfogar över skötselmedel, sköter om naturvärdena och följer upp reservatets 
status. För att tydliggöra ansvaret på fastigheten så är det bra att upprätta ett 
nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det hindras av 
att kommunen idag formellt står som båda parter där Länsstyrelsen bör stå som 
verksamhetsutövare. Vidare har länsstyrelsens handläggare rätt kompetens och 
kanaler för att förvalta reservatet på bästa sätt. Därför gör Hallsbergs kommun en 
formell begäran att Länsstyrelsen tar över naturvårdsförvaltningen. Därefter, om 
länsstyrelsen åtar sig att vara naturvårdsförvaltare, upprättar Hallsbergs kommun 
och Länsstyrelsen ett nyttjanderättsavtal. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att Länsstyrelsen i praktiken tagit 
ansvar för skötseln av Tomta hagar. Länsstyrelsen har årligen sökt miljöstöd och 
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ombesörjt att det finns djurhållare för att upprätthålla beteshävden i området. 
Eftersom Tomta hagar är Natura 2000-område har Länsstyrelsen också ett 
förvaltningsansvar av området. Mot bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att 
en formell ändring av förvaltning är att betrakta som en bekräftelse av nuvarande 
förvaltningsansvar. Det kommer för Länsstyrelsen inte att innebära att ytterligare 
resurser behöver läggas på förvaltningen av Tomta hagar i förhållande till vad det 
görs i nuläget. 
Länsstyrelsen återkallar därför det tidigare meddelade förordnandet att Hallsbergs 
kommun ska vara förvaltare. Återkallelsen innebär att för förvaltningen av 
reservatet svarar den myndighet som beslutat om skydd av området, i detta fall 
Länsstyrelsen i Örebro län. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 9§ Lag (1998:811) om införande av miljöbalken ska beslut som har 
meddelats före miljöbalkens ikraftträdande om att skydda och vårda ett område 
eller föremål samt beslut om ändring av tidigare sådana beslut gälla fortfarande. 
Sådant beslut ska anses meddelade med motsvarade bestämmelser i miljöbalken. 

Enligt 21 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 
får länsstyrelsen besluta att en annan myndighet, juridisk person eller markägare 
som har förutsättningar för ett sådant ansvar ska förvalta ett naturreservat, 
kulturreservat, naturminne eller djur- och växtskyddsområde. Länsstyrelsen får 
återkalla ett sådant förordnande som den själv meddelat. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Larsson med naturvårdshandläggare 
Rolf Wedding som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
naturvårdshandläggare Karin Sund, enhetschef Johan Karlager, avdelningschef 
Magnus Eklund, länsjurist Katarina Nyberg och länsråd Anna Olofsson 
medverkat. 

Kopia till: 
Naturvårdsverket, registrator@natuvardsverket.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 

mailto:registrator@natuvardsverket.se
mailto:registrator@raa.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se


 
 

 
 

 

 

  
 

    

 
   

 
  

  

  

   

 
 

 
   

Beslut 3(3) 

2018 12 17 511 6115 2018- - - -

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 Örebro 
län, 701 86 Örebro. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
orebro@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 orebro@lansstyrelsen.se 
telefon 010-224 80 00. Ange beslutets diarienummer. 
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