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Meddelande om kungörelsedelgivning gällande förslag
till beslut om vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Visten i Forshaga,
Sunne, Kils och Munkfors kommun
Forshaga kommun har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen i Värmland
om bildande av nytt vattenskyddsområde for vattentäkten Visten i Forshaga
kommun. Vattenskyddsområdet berör även Sunne, Kils och Munkfors
kommun. Visten används ftir att lorsörja Forshaga med dricksvatten och
vattentäkten behöver skyddas så att råvattnets kvalitet säkerställs i ett
långsiktigt perspektiv samt fiir att vattnets kvalitet i vattenftirekomsten inte
ftirsämras. Vattenskyddsområdet är indelat i en primär-, sekundär- och tertiär

skyddszon. För varje skyddszon finns foreskrifter som innebär vissa
inskränkningar. Ansökan har lämnats in med stöd av 7 kap. 21 g
miljöbalken.
Innan länsstyrelsen beslutar i frågan har ni som fastighetsägare eller
innehavare av särskild rätt till marken lorelagts attyttra er över forslaget om
bildande av vattenskyddsområde och ftireskrifter. Ni som ftir detta
meddelande uppmanas att sprida innehållet i meddelandet till fastighetsägare
och sakägare med särskild rätt som berörs av kungörelsedelgivningen. Ert
yttrande ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 februari2022.

Ni kan lämna era uppgifter på något av foljande

o

o
o

sätt.

Anvåind vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Ni fir då
en bekräftelse på att vi har mottagit uppgifterna. Välj er länsstyrelse
och skriv in diarienummer 750-2017. Ni hittar e-tjänsten på
lansstyrelsen.se. Skriv komplettering eller yttrande i sökrutan och
tryck på sök,
Skicka e-post till varmland@lansstyrelsen.se. Slaiv diarienummer
7 50-2017 och yttrande i ämnesraden.
Skicka ett vanligt brev till postadressen som finns längst ner på sidan
1 i detta dokument.

Observera att ni bara behöver skicka in ert dokument en gång.
Ärendet kan komma att avgöras även om ni inte yttrar er.
Förslag till beslut finns under yttrandetiden tillgängligt hos Länsstyrelsen i
Värmlands län, Forshaga kommun, Sunne kommun, Kils kommun och
Munkfors kommun.

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: O1O-224 71 1O E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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Den här informationen publiceras även som kungörelse den l8 december
2021|Post- och Inrikes Tidningar, Nya Wermlands-Tidningen och
Värmlands folkblad.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www. lansstyrelsen. se/dataskydd.
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Förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde med
tillhörande bilagor

Kopia
Forshaga kommun, kommun@forshaga. se

Kils kommun, kommun@kil.se
Sunne kommun, kommun@sunne.se

Munkfors kommun, kommun@munkfors.se
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