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INBJUDAN TILL SAMRÅD GÄLLANDE OMGRÄVNING AV TJUVKILS
DIKE I SYFTE ATT OMHÄNDERTA DAGVATTEN INOM
DETALJPLANELAGT OMRÅDE, KUNGÄLVS KOMMUN

Figur 1. Den sträcka av Tjuvkils dike som Kungälvs kommun ansöker om att gräva om.

Genomförda undersökningar visar att Tjuvkils dike, Figur 1, inte klarar av att ta hand om den mängd dagvatten
som kan uppstå vid större flöden. För att förebygga framtida problem med översvämningar har Kungälvs
kommun för avsikt att till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, inlämna ansökan om tillstånd
enligt Miljöbalken för att gräva om diket.
För att skapa en större volym förslås diket bli lite bredare och djupare. Diket föreslås även utformas med en
körbar botten där fordon ska kunna köra för att underhålla diket. I mitten skapas ett mindre dike som kan
säkerställa att det alltid finns en vattenförande sektion.
Utöver problem med att föra bort dagvatten från området har det visat sig att det finns risk för ras och skred
längs med en sträcka av diket. Ett antal möjliga alternativ har tagits fram för att åtgärda problemet.
Tidigare har öring funnits i diket men idag har förutsättningarna för det försvunnit. Genom att gräva om diket
och anpassa det för fiskens behov bedöms åtgärderna kunna skapa förutsättningar för att öringen återvänder.
Negativ påverkan väntas bli störst vid själva omgrävningen. Jordmaterial kommer transporteras ut med vattnet
till hamnen och djur och växtlighet i diket kommer att försvinna. De inventeringar som genomförts visar dock
inte på några höga naturvärden varken i diket eller i hamnen. Genom den nya utformningen väntas
förutsättningarna för växt- och djurliv att förbättras.
Genom att åtgärda stabilitetsproblemen och minska riskerna för översvämningar bedöms säkerheten i området
säkerställas. Ingen påverkan väntas uppstå på kulturmiljön eller friluftslivet.
Sammantaget görs bedömningen att åtgärderna inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
Före inlämnandet till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ska Kungälvs kommun enligt 6 kap
Miljöbalken samråda med bl.a. fastighetsägare, ledningsägare och andra som kan tänkas beröras av föreslagna
åtgärder. Syftet härmed är att ge möjligheter för dessa att lämna synpunkter i ärendet.
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Du får detta material då du har identifierats som samrådspart i ärendet och inbjuds härmed att lämna
synpunkter på de ansökta åtgärderna. Vill du läsa mer finns en utökad samrådsinformation på kommunens
hemsida http://www.kungalv.se/vatjuvdike.
Eventuella synpunkter ska vara Emmy Frohm Gerdin tillhanda senast 9 juli 2021. I mejlets ämnesrad eller på
kuvertet ska ”Synpunkter Tjuvkils dike” anges.
Mejladress:

emmy.frohm@sigma.se

Postadress:

Emmy Frohm Gerdin
Sigma Civil AB
Rådhusesplanaden 2C
903 28 Umeå

Med vänlig hälsning
Maria Hübinette
Kvalitets- och Miljösamordnare, VA-teknik
Kungälvs kommun

