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Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet
Gustaf Lif
Direkt 010-2250537
gustaf.lif@lansstyrelsen.se

Per Arthursson
Wikmansvägen 11
792 51 MORA
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Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Anmälan om vattenverksamhet

Beslut
Länsstyrelsen har inget att invända mot att du anlägger båtbrygga samt 
vågbrytare på fastigheterna Nusnäs S:1 och S:2 i Mora kommun. Detta under 
förutsättning att arbetet sker så som beskrivits i anmälan. 
När muddringen genomförts ska muddrat område mätas in (bredd, djup och 
längd) och dokumenteras. Den informationen ska skickas in till Länsstyrelsen 
som grund för tillsyn av kommande rensningar av muddringsområdet. Djup bör 
mätas in mot rikets höjdsystem eller mot en fixpunkt som lätt kan återfinnas i 
framtiden.
Beslutet gäller till och med 31 december 2021.

Viktig information
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att du har rådighet över 
vattenområdet. Rådighet kan du ha genom att äga vattenområdet, via servitut 
eller genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten i 
anmälan.
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.

Beskrivning av ärendet
Sökande avser att schakta sjöbotten samt anlägga en fribärande brygga 
beståendes av prefabricerade träkistor som fylls med sjösten. Samt ska två 
vågbrytare anläggas.
Schaktningsarbetet kommer att ske när Siljan är nära nedre dämningsgränsen 
för att undvika grumling.
Mora kommun har i sitt yttrande lämnat följande synpunkter: 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att anföra följande gällande planerad 
vattenverksamhet. Ansökan om strandskydd har inkommit till kommunen. 
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Åtgärden angränsar till ett tilltänkt planområde för bostäder. Området är 
riksintresse för friluftsliv. 
Det är att positivt att vågbrytare och bryggplatser i anslutning till tilltänkt 
planområde samlokaliseras till en plats. Om upplägg av massor ska ske på land 
kan det krävas standskyddsdispens för detta. 
Mora Våmhus FVO har inget att erinra i ärendet. 

Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att risken för skada på miljön är liten om verksamheten 
utförs enligt anmälan. Därför har Länsstyrelsen inget att invända mot 
vattenverksamheten.
Länsstyrelsen har noterat att antalet tvistemål och klagomål angående 
muddringar samt rensningar av tidigare muddrade vattenområden ökar, 
framförallt i Siljan och Orsasjön. 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

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Stefan Tansbo med miljöhandläggare Gustaf 
Lif som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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1. Du kan överklaga beslutet

Kopia till:
Mora kommun, mora.kommun@mora.se,  
Mora Våmhus FVO, pintorp@moramail.se,  
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
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.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock 
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

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.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
dalarna@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-225 00 00. Ange beslutets 
diarienummer.
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