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Tillsyn av kulvertering av bäck inom fastigheten Mällby 1:1 i
Stenungsunds kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslutar ärendet vilket innebär att ingen vidare tillsyn kommer att
bedrivas.

Beskrivning av ärendet
Den 20 mars 2021 inkom till Länsstyrelsen en begäran om tillsyn av åtgärder som
vidtagits i en bäck inom fastigheten Mällby 1:1 i Stenungsunds kommun. Enligt
inkomna uppgifter har det i samband med skogliga åtgärder och anläggning av
skogsväg utförts grävarbeten och kulvertering av en bäcken inom rubricerat
område.
En begäran om förklaring skickades ut av Länsstyrelsen till fastighetsägaren den 1
april 2021. Svar från fastighetsägaren inkom den 20 april 2020.
Av svaret framkom följande, för fotografier se bilaga 1:
Bäcken som går genom det område som begäran om tillsyn berör hade blivit
sönderkörd av personer som kört in på området med fyrhjulingar. De hade även
kört sönder den gamla befintliga traktorvägen vid bäcken. Då bäcken blivit
sönderkörd och området på grund av det blivit vattensjukt gick det inte att komma
fram med skogs- eller grävmaskin när området skulle återställas.
Där bäckfåran ursprungligen gått lades en vägtrumma (cirka 30 cm i diameter) ned
under traktorvägen. Detta gjordes för att åtgärda bäcken så att vattnet skulle ledas
tillbaka i sin fåra ned mot sjön. I båda ändar av vägtrumman har slamfällor anlagts,
cirka 30 cm djupa för att förhindra grumling. Förutom nedläggning av vägtrumman
är bäcken orörd enligt fastighetsägaren. De befintliga massorna har lagts upp på
den gamla traktorvägen för att förstärka den. Lite längre in i området ligger ett
gammalt hus som inte är beboeligt just nu och det är en del av traktorvägen som
leder dit.
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Sida
1(10)

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

2021-07-06

535-13590-2021

Området är strandskyddat och Länsstyrelsen har skickat över den del av ärendet
som berör strandskyddsfrågan till Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommun
har varit ute på platsen och i samband med det fotodokumenterat åtgärderna i
bäcken efter kontrakt med Länsstyrelsen, för kort se bilaga 2. Vid platsbesöket
noterades ingen grumling i bäcken.

Motivering till beslutet
Uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde
uppfyller definitionen av en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap MB.
Det finns dock ett antal vattenverksamheter som bedömts undantagna tillstånd
enligt 11 kap. 9a § MB och är därför endast anmälningspliktiga enligt om
vattenverksamheter.
Tillstånd enligt miljöbalken eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
Enligt dig har fyrhjulingar tagits sig in på området och kört sönder delar av den
gamla traktorvägen och bäcken vilket har resulterat i att delar av skogen blivit
vattensjukt då bäcken inte kunnat rinna i sin naturliga fåra. Till följd av detta har ni
inte kunnat komma fram med era skogsmaskiner varpå ni utförde de åtgärder som
detta ärende berör det vill säga kulvertering av bäcken och anläggning av
slamfällor för att förhindra grumling ned till sjön. För att förhindra att ny skada på
bäcken sker genom att fyrhjulingar tar sig in på området har ni satt upp en väggrind
för att förhindra passage.
Länsstyrelsen har tagit del av dina uppgifter och de uppgifter som Stenungsunds
kommun lämnat och de bilder som tagits vid platsbesöket. De åtgärder du vidtagit
var i syfte att återställa bäcken efter den skada som gjorts efter fyrhjulingarna samt
att möjliggöra framtida överfart med skogsmaskiner över bäcken utan att orsaka
skada. Återställningen av bäcken har varit nödvändig och utförts med slamfällor
för att minimera grumling. Vattnet i bäcken var klart då Stenungsunds kommun var
ute på plats, det noterades ingen grumling.
Med anledning av ovan gör Länsstyrelsen bedömningen att inga enskilda eller
allmänna intressen kommit till skada varpå ärendet kommer att avslutas utan
ytterligare tillsynsåtgärder.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt miljöbalken 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer
ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
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Information
Länsstyrelsen vill göra dig uppmärksam på att åtgärder inom ett vattenområde kan
vara tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 11 kapitlet miljöbalken. Även
åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön (tex de åtgärder som ni vidtagit med
traktorvägen), även om de inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
andra bestämmelser i miljöbalken, skall anmälas för samråd till
tillsynsmyndigheten enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 3 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Rebecca Härd med
vattenvårdshandläggare Marie Damberg som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia:
Kåre Ström, karestrom@telia.com
Stig Johannesson, stig.johannesson@outlook.se
Stenungsunds kommun, moa.hjulfors@stenungsund.se
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Bilaga 1, Fotografier från begäran om förklaring
Gammal traktorväg på andra sidan om bäcken
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Spår efter skogsmaskiner i den försumpade delen av skogen pga. den sönderkörda
bäcken
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Förstorning av korsningen över bäcken och traktorvägen ner till huset.

Sida
6(10)

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

2021-07-06

535-13590-2021

Tilloppet i rör via befintlig bäck. Utlopp ur rör ca 4 meter och därefter slamfickan.
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Bilaga 2, Fotografier från platsbesök från Stenungsunds kommun
Där vägen korsar bäcken har en trumma lagts. På bilden syns slamfällan som ska
fånga upp lera och annat markmaterial innan vattnet når sjön. Vattnet i bäcken är
inte grumligt.

Bild på trumman i bäcken
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Trummans utlopp

En bit uppströms bäcken (öster om vägen) syns spår från den körning av
motorfordon som skett i området
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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.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka ditt skriftliga överklagande till Länsstyrelsen
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

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 mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla




vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer ditt överklagande så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 13590-2021.

