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Diarienummer
511-2511-12

2020-03-23

Ändring av beslut om bildande naturreservatet
Keddaböke
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att göra en ändring av karta 1 och punkt 5 i undantag från föreskrifter i
Beslut om bildande av naturreservatet Keddaböke i Halmstads kommun 2020-03-02,
diarienummer 511-2511-12.

Motivering till beslutet
Sedan beslut togs har tidigare okänd information framkommit om vattenbrunnar med tillhörande
vattenledningar inom reservatet. Undantag från föreskrifter för ledningar punkt 5 (sidan 4 i
beslutet) och karta 1 ändras i enlighet med nedanstående.

•

Underhåll av vägar markerade på karta 1 och befintliga
ledningar. Undantaget gäller endast under förutsättning att:
- markskador och körskador minimeras och eventuellt
uppkomna skador repareras,
- inget material tillförs området som kan innehålla för
området främmande arter eller förorenande ämnen,
- eventuell en, hassel, nypon, slån, apel och hagtorn sparas
om de inte utgör hinder för elsäkerheten eller
ledningsunderhåll samt att
- all ved lämnas inom reservatet.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 - 224 30 00
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Karta 1 (sidan 5 i beslutet), markerade ledningar tas bort.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är taget med stöd av Förvaltningslagen 37–38§.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Jörgen Peters med naturvårdshandläggare Sindy Gullberg som
föredragande.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga
Överklagandehänvisning regeringen

2020-03-23

[

511-2511-12

Val av överklagning ny]

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan
till Länsstyrelsen Hallands län antingen via e-post; halland@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen Hallands län,301 86 Halmstad.
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 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.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla
Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga
en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, halland@lansstyrelsen.se. eller via
växeltelefonnummer 010-224 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe till höger
på första sidan.

Kungörelse av beslut
Detta beslut kommer att kungöras i ortstidning.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/halland.
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