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Fastigheten
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkt
Du får det här brevet eftersom du äger mark inom föreslaget
vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt. Det är nu
dags för samråd där du har möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.
Formerna för samrådet styrs av Förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. Enligt förordningen gäller att ”innan fastställande av nytt
vattenskyddsområde ska kommunen förelägga ägare och innehavare av
särskild rätt till marken att yttra sig över förslaget”. Eftersom området
innehåller många sakägare kan samrådet kungöras via ortstidning. Detta har
kommunen gjort, men väljer att även skicka ut informationen till kända
fastighetsägare genom detta brev.
I det här utskicket beskrivs hur samrådet går till och vad du ska göra.
Samrådsunderlaget1 i sin helhet finns på kommunens hemsida och som
blädderexemplar i entrén på kommunhuset i Töreboda, Drottninggatan 4.
Hur lämnar jag mina synpunkter?
I de fall du vill lämna synpunkter sker det skriftligen till Verksamhet
teknik, 542 86 Mariestad eller via e-post till tk@mariestad.se.
Hur länge pågår samrådet?
Samrådstiden går ut 8 februari 2018.

1

Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter (2018-10-18),
Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte
grundvattentäkt (2018-10-19)
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Vad händer efter samrådet?
Utöver att kommunen samråder med markägare och nyttjanderättshavare
skickas förslaget även på remiss till ett antal myndigheter. När samrådstiden
gått ut sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Ett
slutligt förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tas
fram där samrådsredogörelsen ingår som underlag.
Beslut om fastställande av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter ska
fattas av Kommunfullmäktige i Töreboda.
Ytterligare information
De kompletta samrådsunderlagen samt information och bakgrund om
vattenskyddsområdet hittar du på kommunens hemsida, www.toreboda.se,
klicka dig fram: Bygga & Bo / Vatten och avlopp / Vattenskyddsområden / Nytt
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte.
Du är välkommen att höra av dig till Ida Roos på kommunens VA-avdelning
om du har några frågor (julledig till 7 jan). Dina synpunkter ska däremot
lämnas in skriftligen.
E-post: ida.roos@mariestad.se
Telefon: 0501-75 61 46

Med vänliga hälsningar
Ida Roos
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VA-avdelningen
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Var snäll och lämna informationen vidare
om det finns arrendatorer eller andra
användare av fastigheten som berörs

