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Anmälan om vattenverksamhet avseende schaktarbete i Siljan för att anläggande av
brygga/vågbrytare i Skäjsnäs, Mora kommun enligt MB 11:9

Vi har en bebyggd fastighet nere vid Siljan (Skäjsnäs
308:3). Mellan vår fastighet och Siljan är marken
samfälld (Nusnäs samfällighetsförening).
På den samfällda marken har vi avtal om tillåtelse att
uppföra en mindre byggnad i form av ett båthus
(bygglov finnes).
Nu önskar vi fördjupa sjöbottnen utanför vårt båthus
för att dels kunna angöra brygga och dels för att
kunna förvara båt och tillhörande utrustning i
båthuset. För att kunna få detta till stånd krävs en
schakt dels i vattenmiljön och dels på land. Schakten i
vattenmiljön beräknas bli över en area om 25 x 5 m,

Figur 1. Aktuellt område. Fastigheten inom resterade
röda linjer. Båthus = brun rektangel. Schaktområde inom
rastrerad svart linje. Vågbrytare och brygga illustrerade
av grå områden.

dvs. 125 rn2. Medeldjupet på schakten beräknas vara ca 1,5 m vilket då ger en schaktvolym om
ca 190 rn3. Söder om kanalen kommer en brygga att anläggas.
Materialet från schakten i sjömiljön avses placeras på en befintlig grundrygg, ute i Siljan. Denna
återfinns något söder om båthuset. Denna kommer att sammanbindas med landmiljön och blir
då samtidigt till en vågbrytare in mot stranden, vilket är positivt för brygga och båtar och även
för bad. De schaktmassor som tas från landmiljön avses ej hamna i vattenmiljön.
Schakt i vattenmiljön skall utföras med miljöcertifierad maskin och dessutom när Siljan är som
lägst (mars — maj), och därav kommer t ex en direkt grumling att vara mycket begränsad. En
sekundär grumling kommer att ske när Siljan höjs under vår/försommar. Denna bedöms dock
vara begränsad och kommer inte att påverka vattenförekomsten. Några skyddsåtgärder för
arbetet mer än att maskinen är miljöcertifierad och att det sker under den tid Siljan återfinns
mot sin nedre dämningsgräns. Någon förorenad mark eller liknande är det inte tal om.
Medgivande för/rådighet till vår önskade anläggning skall införskaffas från markägaren, dvs.
Nusnäs Samfällighetsförening. Även de närmaste grannarna skall tillfrågas huruvida dessa har
några invändningar mot vår anmälan om vattenverksamhet.
Insatsen torde kräva dispens från strandskyddet och därav avses en sådan upprättas.
Siljan är del av ett flertal riksintressen, men dessa skall ej påverkas och några skyddade områden
i övrigt kommer inte att påverkas.
Området används inte fört ex notfiske, vilket är en tradition efter Siljans stränder, och vidare är
stranden såväl söder som norr om oss tydligt påverkad av bryggor, schaktade kanaler och pirar.
Några allmänna intressen bör därför inte påverkas av vår anläggning.
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För upprättandet av dessa handlingar har VattenBruks AB engagerats.
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Bilaga 1 Enkel skiss över befintliga anläggningar och tänkt schaktområdäoch var material skall
placeras (brygga och vågbrytare).

Brygga

Vågbrytare på befintlig grundbotten.
Denna anläggs m.h.a schakten in mot
båthuset.

3

