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Miljöenheten
Karin Runnels
Direkt 010-225 05 14
karin.runnels@lansstyrelsen.se

niklas.wallin@partners.ellevio.se

Anmälan om vattenverksamhet. Korsning av mindre
vattendrag vid nedläggning av jordkabel i KråkbergNymyren, Långlet-Tämsan och Säs, Mora kommun.

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Ellevio AB om följande försiktighetsmått i samband med
anmäld vattenverksamhet.
1. Åtgärderna ska i huvudsak utföras i överensstämmelse med i ärendet
inlämnade handlingar, om inte annat framgår av nedanstående
försiktighetsmått.
2. Allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minimera risken
för spridning av grumlande material och andra föroreningar.
3. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för
oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får inte
utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner
bör drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.

Beskrivning av ärendet
Den 6 april 2018 inkom Ellevio AB med en anmälan om vattenverksamhet till
länsstyrelsen. Anmälan avser nedläggning av jordkabel som medför att tre
mindre vattendrag i Kråkberg-Nymyren, Långlet-Tämsan och Säs kommer att
korsas. Korsningen av vattendragen kommer att ske genom plöjning från två håll.
Schaktdjupet kommer att vara ca 1 meter och slamfälla kommer att användas
nedströms för att minimera spridning av grumlande material.
Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till Mora kommun och till MoraVåmhus fiskevårdsområdesförening. Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening
har i ett yttrande som inkom till länsstyrelsen 30 april 2018 framfört att
föreningen generellt anser att styrd borrning ska användas som metod vid
korsande av vattendrag. Miljökontoret och Stadsbyggnadsförvaltingen i Mora
kommun har meddelat att de inte har några synpunkter i ärendet.
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen gör bedömningen att åtgärderna kan genomföras med de
försiktighetsåtgärder som anges i detta beslut.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Arbeten i vattenområden är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 11 kap 9
§ miljöbalken. När anmälningsärendet är tillräckligt utrett ska
tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att vidta de
försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken. Det framgår av förordning
(1998:1388) om vattenverksamhet 23 § 2a.
Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 3 §
miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs i ett
enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och beslut meddelade med
stöd av miljöbalken ska efterlevas.
Vid bedömningen av de krav som ställs ska en rimlighetsavvägning göras enligt 2
kap 7 § miljöbalken. Vid bedömningen ska länsstyrelsen särskilt ta hänsyn till
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för
åtgärderna. De försiktighetsmått som beslutas får inte kunna anses orimliga att
uppfylla.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsen förutsätter att verksamhetsutövaren har rådighet över vattnet
inom det område där vattenverksamheten ska bedrivas enligt 2 kap. lag
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Rådighet har man
till exempel som ägare till fastigheten eller också via upplåtelse av
fastighetsägaren.
Länsstyrelsen vill också erinra om att en åtgärd utförd med stöd av ett beslut
inom ramen för ett anmälningsförfarande inte innebär något rättskraftigt
tillstånd enligt 24 kap. 1 § miljöbalken samt att verksamhetsutövaren normalt
anses vara bevisskyldig i fråga om de förhållanden som rådde i vattnet innan
verksamheten sattes i gång. Länsstyrelsen rekommenderar därför
verksamhetsutövaren att för sin egen skull dokumentera förhållandena före,
under och efter genomförd åtgärd.
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av funktionssamordnare Stefan Tansbo med
miljöhandläggare Karin Runnels som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Infratek Sverige AB (ombud), lars.m.andersson@infratek.se.
Mora kommun, mora.kommun@mora.se.
Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening, pintorp@moramail.se.
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet
hos Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in
överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun. Du kan även skicka
in överklagandet via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla




vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
hur du vill att beslutet ska ändras
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:




adress till bostaden
telefonnummer där du kan nås
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar
till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt
namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-225 00 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

