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

Cecilia och Marcus Bogg
marcus@mobillyft.se; cedabo@hotmail.com;
cecilia.bogg@orsa.se

Anmälan om vattenverksamhet. Muddring i Siljan,
Nusnäs, Mora kommun.
Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband med
anmäld vattenverksamhet på fastigheten Nusnäs S:1 i Mora kommun:
1. Åtgärderna ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med i ärendet
inlämnade handlingar, om inte annat framgår av nedanstående
försiktighetsmått.
2. Åtgärden får inte påbörjas innan frågan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna är helt avgjord.
3. Åtgärderna får endast genomföras vid lågt vattenstånd.
4. Eventuella finkorniga massor ska läggas upp så att de inte riskerar
att spolas tillbaka till vattnet vid högvatten, kraftig sjö eller skyfall.
5. Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband
med arbetet. 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
ska även drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.
6. Fotodokumentation ska göras före och efter åtgärd.
När schaktningen genomförts ska det schaktade området mätas in (bredd,
djup och längd) och dokumenteras. Djup bör mätas in mot rikets höjdsystem
eller mot en fixpunkt som lätt kan återfinnas i framtiden.
Fotodokumentationen och uppgifterna från inmätningen ska skickas in till
Länsstyrelsen i Dalarnas län, helst via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se.
Uppge diarienummer 535-4618-2018. Handlingarna ska ha inkommit senast
två månader efter avslutad åtgärd.
Fotodokumentationen ska även skickas till Mora-Våmhus FVOF,
CO/Flottarvägen 12, 792 51 Mora.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010 225 00 00

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna
E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429
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Beskrivning av ärendet
Den 19 april 2018 inkom Marcus och Cecilia Bogg med en anmälan om
vattenverksamhet till länsstyrelsen. Anmälan avser muddring i Siljan på
fastigheten Nusnäs S:1, Mora kommun. Syftet med åtgärden är att göra det
möjligt för sökanden att ta in sin båt till sitt båthus, vilket är beläget på
fastigheten Nusnäs S:1, nedanför fastighet Nusnäs 369:4.
Det planerade schaktdjupet anges till 0,5–1 meter och ytan för den planerade
åtgärden uppges vara 100 m2. Sökanden bedömer att de massor som man vill
schakta bort endast består av sten i olika storlekar. Stenarna ska läggas upp på
en redan befintlig stenpir som enligt anmälan ska vara mycket förfallen. I
anmälan uppges att åtgärden ska genomföras vid lågvatten våren 2018. Vid
lågvatten är platsen för den aktuella åtgärden helt torrlagd.
Enligt anmälan har Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening godkänt den
aktuella vattenverksamheten med förbehåll att egenkontroll av arbeten utförs
enligt nedan:


Fotodokumentation före åtgärd.



Fotodokumentation efter åtgärd.



Miljödeklaration av arbetsmaskin.



Besiktning av arbeten utförs av Vattenbruks AB, sökanden står för
kostnad.

Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till Mora kommun och till ägaren av
fastigheten Nusnäs S:1, Nusnäs Bys samfällighetsförening. Något yttrande från
Mora kommun har inte inkommit. Nusnäs Bys samfällighetsförening inkom den 4
juni 2018 med ett skriftligt yttrande där följande synpunkter framförs:
”Av 2 kap. 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
(”LSV”) framgår att rådighet inom det vattenområde där verksamheten ska
bedrivas är en processförutsättning för att verksamhetsutövaren ska få bedriva
vattenverksamhet. Det är enligt 2 kap. 2 § LSV fastighetsägaren som har en
sådan rådighet. Någon annan kan ha rådighet över en fastighets vatten genom
upplåtelse av fastighetsägaren, t.ex. genom servitut- eller nyttjanderättsavtal. I
aktuellt ärende har sökanden ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren.
Nyttjanderättsavtalet avser ett båthus i anslutning till det aktuella
vattenområdet. Samfällighetsföreningen vill särskilt upplysa om att omfattningen
av det aktuella nyttjanderättsavtalet enbart avser den yta som upptas av det
sökandens båthus. Någon nyttjanderätt, och således inte heller någon rådighet,
tillkommer sökanden i egenskap av nyttjanderättshavare för det aktuella
vattenområdet- Samfällighetsföreningen är medveten om att Länsstyrelsen inom
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ramen för ett anmälningsärende inte kan pröva frågan om rådighet. För det fall
Länsstyrelsen inte förelägger verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, där
rådigheten är en processförutsättning, vill Samfällighetsföreningen uppmana
Länsstyrelsen att särskilt upplysa och tydligt informera sökanden om att det är
varje verksamhetsutövares ansvar att se till att ha rådighet över vattnet inom det
område där verksamheten ska bedrivas (Prop. 2004/05:129 sida 73).
I miljöbalken finns vissa särskilda förutsättningar för vattenverksamhet som ska
beaktas. Dessa särskilda förutsättningar gäller oavsett om vattenverksamheten
är tillståndsprövad, anmäld eller har vidtagits utan tillståndsprövning eller
anmälan. En vattenverksamhet får beskrivas endast om dess fördelar från allmän
och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av
den (se 11 kap. 6 § miljöbalken). Samfällighetsföreningen är mån om att det
markområde längs Siljans strand som ägs och förvaltas av Samfällighetsföreningen ska vara tillgängligt för alla, Vidare får båthus, enligt
Samfällighetsföreningens regler för båthus, enbart användas för förvaring av
båtar, båttillbehör och fiskeredskap. Sökanden har uppgett att muddring är
nödvändigt för att kunna använda båthuset till det som det är avsett för då
sökanden annars inte kan åka båten in till båthuset. Samfällighetsföreningen
menar att muddring endast är nödvändigt för att kunna ha möjlighet att köra in
och förtöja båtar av större storlek. För båtar av sådan storlek som ryms i aktuellt
båthus är någon muddring inte nödvändig, och således inget krav för att kunna
nyttja båthuset för avsett ändamål.
Samfällighetsföreningen noterar att ansökan i rubricerat ärende inte är komplett
då någon fullmakt från fastighetsägaren inte har inhämtats. Sådan fullmakt ska
enligt instruktion i ansökan ges in då åtgärden ska utföras på annan mark än
sökandens. Samfällighetsföreningen har inte undertecknat någon sådan fullmakt.
Slutligen noterar Samfällighetsföreningen att arbetena enligt ansökan ska
utföras våren 2018, vid lågvatten. Denna tidpunkt har redan passerat varför
Samfällighetsföreningen inte kan uttala sig om huruvida tidpunkten för de
avsedda arbetena kan vitsordas som lämplig.”

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen vill särskilt understryka att detta beslut gällande anmälan om
vattenverksamhet förutsätter att verksamhetsutövaren har rådighet över vattnet
inom det område där vattenverksamheten ska bedrivas. Rådighet erhålls i detta
fall genom avtal med fastighetsägaren, Nusnäs Bys samfällighetsförening.
Innan åtgärden påbörjas behöver även frågan om strandskyddsdispens vara helt
avgjord. Sökanden behöver därför, om det inte redan gjorts, kontakta Mora
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kommun för information om ifall kommunen anser att strandskyddsdispens
behövs för den aktuella åtgärden. När kommunen fattat ett beslut om
strandskyddsdispens är länsstyrelsen enligt lag skyldig att granska beslutet och
har tre veckor på sig att avgöra om det kommunala beslutet ska överprövas.
Kommunens beslut kan också överklagas av vissa andra parter. Det är därför
viktigt att sökanden försäkrar sig om att kommunens dispensbeslut inte är
överprövat eller överklagat innan verksamheten påbörjas.
Schaktning i ett vattenområde innebär att finkornigt material frigörs som skapar
grumling. Grumling kan ha en negativ påverkan på växt- och djurlivet, bland
annat genom att det förändrar ljusinsläppet och orsakar igenslamning av bottnar.
De partiklar som frigörs kan också orsaka fysisk skada genom att fastna på
levande organismer, till exempel på fiskars gälar.
Sökanden har uppgett att vattenverksamheten ska genomföras vid lågt
vattenstånd i Siljan, då det aktuella arbetsområdet är torrlagt. Länsstyrelsen
anser att detta är den viktigaste åtgärden för att minimera risken för spridning
av finkornigt material. Om finkorniga massor schaktas från området ska dessa
läggas upp så att de inte riskerar att spolas tillbaka vid högvatten, kraftig sjö
eller skyfall.
För att minska riskerna för att sprida skadliga föroreningar från arbetsmaskiner
ska drivmedel och hydrauloljor vara miljöanpassade. Beredskap för sanering vid
en eventuell olycka ska finnas.
Länsstyrelsen har noterat att antalet tvistemål och klagomål angående
muddringar och rensningar av tidigare muddrade vattenområden ökar i länet.
Det finns en rättighet att utföra underhållsrensningar till ursprungligt djup och
läge. Det är dock svårt att bevisa vad som är ursprungligt djup när det inte finns
några inmätta nivåer att relatera till. Länsstyrelsen har därför beslutat att
begära inmätningar av dessa åtgärder vid anmälan eller prövning av
vattenverksamhet. Uppgifterna kommer att ligga till grund vid eventuella nya
beslut eller tillsynsåtgärder av muddringen.

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
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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 vill 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.
Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön
bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att du fortlöpande ska planera och
kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.

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.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Du kan överklaga beslutet

Kopia till:
Mora kommun, mora.kommun@mora.se.
Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening, pintorp@moramail.se.
Nusnäs Bys samfällighetsförening, nusnasbysamfallighet@gmail.com.

Bilaga 1

Beslut

Du kan överklaga beslutet
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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.

