Beslut
2018-09-03

Diarienummer
535-37233-2017

Kungälvs kommun
c/o Tryggården 1 B
451 34 Uddevalla

Vattenvårdsavdelningen
Aster Asgedom
aster.asgedom@lansstyrelsen.se
010–2244847

Anmälan om vattenverksamhet gällande utbyggnad av
VA- nätet på fastigheten Aröd 2:239 m.fl. i Kungälvs
kommun.
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Er att vidta följande försiktighetsmått i samband med att
ni avser att bygga ut VA- nätet på fastigheten Aröd 2:239 m.fl. i Kungälvs
kommun.
•

Grumlande åtgärder får endast genomföras när det är låg vattenföring i
vattendraget.

•

Eventuella arbetsfordon ska framföras med försiktighet. Drivmedel, olja,
cement eller andra föroreningar får inte komma i kontakt med
vattenmiljön.

I övrigt får verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. Verksamhetens läge
framgår av kartan i bilaga 1.
Beslutet gäller till och med 03 september 2023.

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.
Meddela Länsstyrelsen när arbetet påbörjas genom att skicka ett meddelande till
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge ärendebeteckning 535-37233-2017.
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.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Beskrivning av ärendet
Kungälvs kommun planerar att bygga ut VA-nätet i Aröd och behöver anlägga ett
dagvattenutlopp från fastigheter till ett befintligt dike. Vid utsläppspunkten
planerar man att genomföra en fördröjningsåtgärd så att flödet anpassas efter
vägtrummans befintliga dimensionering. Enligt uppgift är trumman dimensionerad
för ca 450 l/s utifrån befintligt fall på 5 promille och dimensionen på 600 mm.

Länsstyrelsens bedömning
Nedläggning av VA- ledningar i ett vattenområde utgör vattenverksamhet enligt 11
kap 2 § miljöbalken (MB). Enligt 11 kap. 9 § MB krävs tillstånd för
vattenverksamhet. Enligt 11 kap. 9 a § får regeringen föreskriva att det för vissa
vattenverksamheter istället för tillstånd ska krävas att vattenverksamheterna anmäls
innan de påbörjats. Anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som
behövs.
Arbeten i ett vattenområde gör att det frigörs finkornigt material som orsakar
grumling. Grumling kan ha en negativ påverkan på växt- och djurlivet genom att
ljusklimatet förändras och att partiklar lägger sig på botten. För att minimera
spridningen av finkornigt material får arbetet inte ske vid höga vattenflöden.
Mot bakgrund av kända förhållanden och under förutsättning att erforderliga
tillstånd/dispens inhämtas från berörda myndigheter för de planerade åtgärderna
och ovanstående försiktighetsmått följs, bedömer Länsstyrelsen utifrån uppgifterna
i anmälan och nu tillgänglig kunskap, att vattenmiljön och andra berörda allmänna
intressen inte skadas genom den planerade åtgärden.
Framkommer nya omständigheter kan Länsstyrelsen komma att göra en annan
bedömning.

Upplysningar
•
•

•

•

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller
vattenområden eller som har rättigheter där.
Verksamhetsutövaren måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet i aktuellt
område som man själv ansvarar för att införskaffa. Frågan om rådighet bedöms
i ett anmälningsärende men prövas inte.
Länsstyrelsen hanterar inte civilrättsliga frågor som innebär yrkanden om
särskild tvångsrätt, ersättning eller inlösen i ett anmälningsärende om
vattenverksamhet.
Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att skada inte
uppkommer på allmänna eller enskilda intressen genom ändrade
vattenförhållanden (11 kap. 17, 18, 21 §§ miljöbalken).
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Det är ert ansvar att samtliga involverade entreprenörer får ta del av och följer
beslutet.

Lagstiftning
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

Beslutande
Beslutet har fattats av Aster Asgedom.

Detta beslut har handlagts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

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

Bilagor

1. Beslutskarta
2. Du kan överklaga beslutet

Kopia till:

Kungälvs kommun
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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
Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till vastragotaland@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 010224 40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

