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Enligt sändlista 

 
 
 
Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun  
 
 
Beslut 
 
Länsstyrelsens beslutar, med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, att ett område i 
anslutning till Klässbols vattentäkt i Arvika kommun (se bifogad karta, bilaga 
2) förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. 
 
Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken, att 
bifogade föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter, 
ska gälla inom skyddsområdet (se bilaga 3). Med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken har Länsstyrelsen beslutar att 3 § även skall gälla för 
allmänheten. Föreskrifterna skall träda i kraft den 10 januari 2011. Förbud 
eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter börjar dock gälla först den 10 
januari 2013. Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart, även om det 
överklagas. 
 

 
Redogörelse för ärendet 
 
Arvika kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om fastställande av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i 
Klässbol.  
 
Länsstyrelsen har tillsammans med kommunen gjort förändringar och 
kompletteringar i det ursprungliga förslaget. 
 
Länsstyrelsen har den 24 juni 2010 skickat ut information till alla kända ägare 
och innehavare av särskild rätt till marken om förslag till beslut om 
vattenskyddsområde. Ett föreläggande om att yttra sig över förslaget har 
delgetts genom kungörelse i ortspressen (annons införd i Nya Wermlands-
Tidningen och Värmlands Folkblad den 8 juli 2010 och i Arvika Nyheter den 
9 juli). 
 
Länsstyrelsen sammanställde och bemötte inkommanden yttranden. Inga 
ändringar i förslag till skyddsområde eller förslag till skyddsföreskrifter har 
behövts göras utifrån inkomna synpunkter. Dock begärde Länsstyrelsen 
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utifrån yttrandet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) en 
komplettering av Tekniska underlaget från Arvika kommun. Kompletteringen 
inkom till Länsstyrelsen den 4 oktober 2010. 
 

 
Allmänt om vattentäkten och skyddsområdet 
 
Vattenförsörjningen i Klässbol baseras på grundvatten från två bergborrade 
brunnar. Råvattnet från båda uttagsbrunnarna behandlas i kommunens 
vattenverk i Klässbol. Vattentäkten försörjer Klässbols samhälle där ca 175 
abonnenter är anslutna till den kommunala vattenförsörjningen. Det finns fyra 
större vattenförbrukare (vattenförbrukning > 500 m3/år). Det aktuella 
vattenuttaget uppgår i medeltal till 65-70 m3/dygn. 
 
Antalet anslutna personer till Klässbols vattentäkt väntas inte öka nämnvärt. 
Enligt kommunens översiktplan (ÖP 2007) finns ett mindre utredningsområde 
för utbyggnad av nya bostäder och ett utredningsområde med industrimark. 
Trots detta bedöms det framtida vattenbehovet vara ungefär detsamma som i 
dagsläget. 
 
Av bifogad karta (bilaga 2) framgår att skyddsområdet är indelat i tre 
områden; vattentäktszon, primär- samt sekundär skyddszon . 
 
Arvika kommuns ansökan belyser ett antal risker som vattentäkten måste 
skyddas från. Till dessa hör bland annat hantering av petroleumprodukter och 
kemikalier, anläggande av nya materialtäkter samt påverkan från avlopp, 
skogsbruk och gödsling. 
 
 
Länsstyrelsens bedömning 
 
Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får Länsstyrelsen förklara ett mark- eller 
vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 
vattentäkt. Ett skyddsområde bör normalt ges sådan omfattning att garantier 
skapas för att råvattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för sitt 
ändamål. Vattentäkten i Klässbol utnyttjas idag som vattentäkt för Klässbols 
tätort. Någon reservvattentäkt finns inte i dagsläget. 

 
Gränserna för vattenskyddsområdet har tagits fram utifrån de hydrogeologiska 
förhållanden och resultatet av en riskanalys. Naturvårdsverkets handbok med 
allmänna råd (2003:6) har använts vid avgränsningen. En tertiär skyddszon 
som omfattar delar av tillrinningsområdet som inte ingår i primär eller 
sekundär skyddszon har inte föreslagits. Risknivån inom tillrinningsområdet 
bedöms vara låg och det är inte miljömässigt motiverat att inkludera hela 
tillrinningsområdet i vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen anser att gränserna 
för skyddsområdet är väl avvägda och miljömässigt motiverade. 
 
Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska Länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter 
om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett 
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vattenskyddsområde som behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 
7 kap. 25 § får en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.  
 
Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa ett effektivt skydd för 
grundvattnet inom skyddsområdet så att vattnet efter normalt 
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. 
Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav 
på försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels 
föreskriva de inskränkningar i markanvändningen kring Klässbols vattentäkt 
som behövs utifrån de speciella förutsättningar som råder i området.  
 
Länsstyrelsen bedömer att de föreskrifter som nu föreslås är miljömässigt 
motiverade och proportionella i förhållande till enskilda intressen. Denna 
bedömning grundar sig i huvudsak på vad som framkommit i den riskanalys 
som tagits fram av kommunen inför ansökan om inrättande av 
vattenskyddsområde.  
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet,  
se bilaga 1. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit till 
Länsstyrelsen, 651 86 KARLSTAD senast den 10 januari 2011. Ärendets 
diarienummer 513-15584-2009 bör anges. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Eva Eriksson. Föredragande 
har varit miljöhandläggare Karin de Beer. I den slutliga handläggningen har 
även deltagit chefsjurist Lars-Ove Olsson och enhetschef Märet Engström. 
 
 
 
 
 
 
Eva Eriksson 
 
   Karin de Beer 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
1. Hur man överklagar 
2. Karta över området 
3. Skyddsföreskrifter 
4. Beslut om kungörelsedelgivning 



Sida 

BESLUT  4(4) 
Datum Referens 

 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 2010-12-13 513-15584-2009 
 
 
 

 

 
 
 
Sändlista 
Arvika kommun, 18. Samhällsbyggnad, Teknisk försörjning, 671 81 Arvika  
Arvika kommun, Kommunstyrelsen, 671 81 Arvika 
Arvika kommun, 15. Miljöstab, 671 81 Arvika 
Arvika kommun, Myndighetsnämnden, 671 81 Arvika 
Arvika kommun, 18. Samhällsbyggnad, Räddningstjänst, 671 81 Arvika  
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Lantmäteriet, Box 288, 651 07 Karlstad 
Skogsstyrelsen, Region Svea, Portalgatan 2 B, 75423 Uppsala 
Trafikverket, Region Väst, 405 33 Göteborg 
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala 
 

 



  
  
  Bilaga 

 

  Formulär nr 1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
 
VAR SKALL BESLUTET 
ÖVERKLAGAS 

 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos  regeringen, 
Miljödepartementet. 
 

 
VAR INLÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET 

 
Er skrivelse skall inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
regeringen. 
 

 
TID FÖR ÖVERKLAGANDE 

 
Skrivelsen måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas 
upp till prövning. 
 

 
HUR MAN UTFORMAR SITT 
ÖVERKLAGANDE M M 

 
I skrivelsen skall Ni 
 
- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 

nummer (diarienumret) 
 
- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras  
 
Ni bör också redogöra för varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är 
felaktigt. 
 
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Länsstyrelsen. 
 

 
ÖVRIGA HANDLINGAR 

 
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. 
 

 
UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

 
Er skrivelse skall undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge 
också postadress samt telefonnummer där Ni kan nås dagtid. 
 

 
 
 
 
 
Utgåva 8/07 



Bilaga 2: Karta över Klässbols vattenskyddsområde, Arvika kommun 
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Skyddsföreskrifter för Klässbols vattenskyddsområde, 
Arvika kommun 
 
 
1 § Definitioner 
 
Med hantering avses i dessa skyddsföreskrifter tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluhållande, överlåtelse och andra jämförbara 
förfaranden. 
 
Med hushållsändamål avses privatpersons hantering av en produkt för privat 
bruk eller husbehovsförbrukning inom det egna hushållet, exempelvis för drift 
av de arbetsredskap som normalt används i ett hushåll. 
 
Med avloppsvatten avses i dessa föreskrifter spillvatten eller annan flytande 
orenlighet samt vatten som använts för kylning eller uppvärmning. 
 
Med husbehovstäkt avses all brytning av jord eller berg för markinnehavarens 
husbehov. Som sådan räknas inte täkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. 
 
Med permanent upplag avses i dessa föreskrifter upplag som finns på samma 
plats längre än ett år eller återkommande under kortare perioder på samma 
plats.  
 
Med tillfälligt upplag avses alla upplag som inte omfattas av begreppet 
permanent upplag. 
 
2 § Allmänt 
 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant meddelas av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillstånd kan förknippas med villkor. 
Tillstånd får medges om den sökande visar att verksamheten eller åtgärden 
kommer att kunna utföras och drivas utan risk för skada för 
grundvattenförekomsten. 
 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövas 
eller ska tillståndsprövas enligt kapitel 9 Miljöbalken (miljöfarlig verksamhet 
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och hälsoskydd), kapitel 11 (vattenverksamhet) eller kapitel 12 (jordbruk och 
annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.  
 
I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter görs den till den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. Beslut i dessa frågor från den kommunala nämnden 
för miljöfrågor kan förenas med krav på försiktighetsmått. 
 
Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som 
är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.  
 
3 § Vattentäktszon 
 
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 
förbjuden.  
 
Brunnarna och lågreservoarerna ska vara inhägnade eller överbyggda och 
försedda med lås. 
 
4 § Petroleumprodukter 
 
Primär skyddszon 
 
Hantering av petroleumprodukter är förbjuden. Undantag gäller för drivmedel 
i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar, inomhus förvaring och 
saluhållande av förpackningar ej överstigande 5 liter, hantering för 
hushållsändamål samt hantering av petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja.  
 
Sekundär skyddszon 
 
Hantering av petroleumprodukter kräver tillstånd. Undantag gäller för 
drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar, inomhus förvaring 
och saluhållande av förpackningar ej överstigande 5 liter, hantering för 
hushållsändamål samt hantering av petroleumprodukter för att försörja 
bostads- och jordbruksfastigheter med olja. 
 
5 § Bekämpningsmedel  
 
Primär skyddszon 
 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag gäller för 
hantering inomhus för hushållsändamål samt inomhus förvaring och 
saluhållande av förpackningar ej överstigande 5 liter.  
 
Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel 
är förbjuden. 
 
Sekundär skyddszon  
 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd. 
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Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel 
kräver tillstånd. 
 
6 § Växtnäringsämnen 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel, 
naturgödsel eller liknande kräver tillstånd. 
 
Spridning av slam från reningsverk eller enskild reningsanläggning är 
förbjuden. 
 
7 § Skogsavverkning 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 
För avverkning av skog krävs anmälan i de fall då arealen där avverkning sker 
överstiger 0,49 hektar. 
 
8 § Upplag och deponier 
 
Primär skyddszon 
 
Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande är förbjuden. 
Tillfälliga upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande kräver tillstånd. 
Undantag från förbud och tillståndsplikt gäller för upplag av biobränsle för 
uppvärmning av den egna fastigheten. 
 
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är 
förbjuden. 
 
Upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus är förbjudet. 
 
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är 
förbjudet. 
 
Sekundär skyddszon 
 
Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande är förbjuden. 
Undantag gäller för upplag av biobränsle för uppvärmning av den egna 
fastigheten. 
 
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är 
förbjuden 
 
Upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus är förbjudet. 
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Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär och sekundär 
skyddszon är förbjudet. 
 
9 § Avloppsanläggningar  
 
Primär skyddszon 
 
Nyetablering av avloppsanordning för infiltration eller utsläpp av 
avloppsvatten samt anläggande av sluten tank är förbjuden.  
 
Ändring av befintlig avloppsanordning kräver tillstånd. 
 
Sekundär skyddszon 
 
Ändring av befintlig avloppsanordning kräver tillstånd. 
 
10 § Materialtäkter och markarbeten 
 
Primär och sekundär skyddszon 
 
Nyetablering av materialtäkt (grus- jord- och bergtäkt), med undantag för 
husbehovstäkt, är förbjuden.  
 
Husbehovstäkt erfordrar tillstånd. 
 
Pålning samt sprängnings-, schaktnings- borrnings- eller fyllningsarbeten 
kräver tillstånd. 
 
11 § Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten 
 
Primär skyddszon 
 
Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller 
kyla från berg eller jord är förbjuden. 
 
Nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord är förbjudet. 
  
Sekundär skyddszon 
 
Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller 
kyla från berg eller jord kräver tillstånd.  
 
Nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord kräver tillstånd. 
 
12 § Miljöfarlig verksamhet m.m. 
 
Primär skyddszon 
 
Etablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening eller 
annan negativ inverkan på grundvattnet är förbjuden. Med annan negativ 
inverkan avses bl.a. påverkan på grundvattenflöden eller vattennivåer. 
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Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter är förbjuden. 
Undantag gäller för hantering för hushållsändamål samt inomhus förvaring 
och saluhållande av förpackningar ej överstigande 5 liter.   
Uppställning av fordon, arbetsmaskiner eller liknande som innebär risk för 
förorening av grundvattnet är förbjuden.  
 
Fordonstvätt är förbjuden utom på anvisade platser med oljeavskiljare. 
 
Sekundär skyddszon 
 
Etablering av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening eller 
annan negativ inverkan på grundvattnet kräver tillstånd. Med annan negativ 
inverkan avses bl.a. påverkan på grundvattenflöden eller vattennivåer. 
 
Yrkesmässig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska 
produkter är förbjuden. Undantag gäller för hantering för hushållsändamål. 
 
Uppställning av fordon, arbetsmaskiner eller liknande som innebär risk för 
förorening av grundvattnet är förbjuden. 
 
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkt är 
förbjuden utom på anvisade platser med oljeavskiljare. 
 
13 § Skyltning 
 
Det åligger huvudmannen för vattentäkten att, efter samråd med berörda 
väghållare, på väl synlig plats invid väg som leder in eller genom 
skyddsområdet, samt i övrigt där vattenskyddsområdet bedöms behöva 
markeras, sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet. 
Skyltningen ska utföras enligt gällande anvisningar. 
 
 
Allmänna upplysningar till skyddsföreskrifterna 
 
Övrig och ny lagstiftning 
 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse 
från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan 
lagstiftning. Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som 
fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt 
område, gäller utöver här meddelade skyddsföreskrifter.  
 
Spridning av kemiska bekämpningsmedel 
Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd från den kommunala nämnden för 
yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom 
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vattenskyddsområden. I 14 kap 19 § miljöbalken finns det ett generellt 
förbjud mot skogsbesprutning med bekämpningsmedel avsedda mot sly.  
 
Hantering av brandfarliga vätskor 
I Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2003:24) finns särskilda 
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden. Bland annat ställs krav på 
att den som avser att installera vissa anordningar eller avser att hantera mer än 
250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde enligt skriftligen ska 
informera tillsynsmyndigheten om detta. Vidare finns krav på att ytor, på 
vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och 
läckage kan insamlas och omhändertas och att det vid påfyllningsrör för tank 
ska finnas informationsskylt om "vattenskyddsområde". Informationsskylten 
ska vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig 
märkning. För vidare information se Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor. 
 
Dispensmöjligheter 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 22 § miljöbalken meddela dispens från förbud 
enligt föreskrifterna om det föreligger särskilda skäl. Länsstyrelsen kan 
medge dispens efter att ha hört huvudmannen för vattentäkten samt den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. I samband med en sådan prövning kan 
länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att 
undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken).  
 
Tillsynsmyndighet 
 
Då beslut om fastställande vattenskyddsområde fattas av Länsstyrelsen är 
Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken 
och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen kan 
överlåtas till kommunen. 
 
Anmälan om olyckshändelse 
 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska 
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 
tillbudet. Detta framgår av 2 kap 1 och 5 §§ lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor och 2 kap 4 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan 
ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefon 112.  
 
 
Uppställda fordon 
 
Fordon som står uppställda mer än tillfälligt inom skyddsområdet får 
transporteras bort av kommunen i enlighet med lag om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:129) och tillhörande förordning (1982:198).  
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Vid uppställning av arbetsfordon och tillhörande utrustning vid tillfällig eller 
permanent verksamhet ska utförandet vara sådant att olja och drivmedel inte 
riskerar att förorena mark eller vatten, detta följer ur miljöbalkens 2 kap om 
allmänna hänsynsregler. 
 
Beredskap 
 
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av 
vattentäktens huvudman senast två år efter att dessa föreskrifter fastställts. 
 
Ersättning 
 
De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena 
vattentillgången. Om en fastighetsägare anser att föreskrifterna avsevärt 
försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras till 
Arvika kommun. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen 
enligt 31 kap. miljöbalken. 
 
Överträdelser och påföljd 
 
Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 
2 och 2 a §§ miljöbalken. 
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Vattenmiljö 
Karin de Beer 
 

 

 
 
 
Beslut om kungörelsedelgivning 
 
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av beslut om inrättande av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten Klässbol i Arvika 
kommun, ska ske genom kungörelse enligt delgivningslagen (1970:428), 
varvid följande åtgärder ska vidtas: 
 
1. Beslut hålls tillgängligt på Länsstyrelsen samt hos aktförvararen i 

ärende, Miljöstaben, Arvika kommun. 
 
2. Kungörelse om förslagets huvudsakliga innehåll samt om var och när 

det hålls tillgängligt införs inom tio dagar efter beslutsdatum i 
Värmlands Folkblad, Nya Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter. 

 
3. Kopia på kungörelsen skickas till sökanden samt bifogas till det 

beslutsexemplar som nämnts i punkt 1, för att hållas tillgängligt för 
sakägare. 

 
 
 
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit enhetschef Märet 
Engström, beslutande och miljöhandläggare Karin de Beer, föredragande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märet Engström 

Karin de Beer 
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