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Förslag till bildande av biotopskyddsområdet Hjältö le-
ror i Uddevalla kommun 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning för 

biotopskyddsområdet Hjältö leror. 

Ni lämnas nu tillfälle att yttra er över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 

tillhanda senast den 5 oktober 2020.  

Lämna ditt yttrande i vår e-tjänst på: 

• www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland. 

Välj ”Komplettera ditt ärende” och följ instruktionerna. Via e-tjänsten 

får du omedelbart en bekräftelse på att vi har mottagit ditt yttrande. 

Uppge ärendets diarienummer 8218-2019 (utelämna 511- i diarienumret). 

 

Eller skicka yttrandet till: 

• vastragotaland@lansstyrelsen.se eller  

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.  

Uppge ärendets diarienummer 511-8218-2019.  

 

Markägare och sakägare har samtidigt förelagts att inkomma med eventuella syn-

punkter på förslaget. 

 

 

Anders Olsson 
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