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Anmälan om vattenverksamhet samt dispens från
naturreservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelserna för
att restaurera en kvarndamm på fastigheten Krapperup 19:1 i
Höganäs kommun
(SWEREF99 TM N/E: 6238728/345851)

Länsstyrelsens beslut
Strandskydd, Natura 2000 och naturreservat
Länsstyrelsen beviljar dispens från bestämmelserna om strandskydd och dispens från
föreskrifterna för naturreservatet Möllehässle för att i enlighet med ansökan och
därtill bifogad karta restaurera en kvarndamm på fastigheten Krapperup 19:1 i
Höganäs kommun.
Som villkor för dispens gäller att

1. Arbetsföretaget får inte påbörjas under perioden 1 april – 30 juni. Om
arbetsföretaget påbörjas innan den 1 april så kan det fortgå till den 15e april.
2. Om placering av våtmarken eller schaktmassorna ändras på sådant sätt att ett
Natura 2000-tillstånd kan krävas, ska samråd med Länsstyrelsen ske innan
åtgärden utförs.
3. Det är förbjudet att sätta ut och utfodra änder utan föregående samråd med
Länsstyrelsen.
4. Allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området ska inte minska.
5. Endast den yta våtmarken upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk
för ändamålet.
6. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga
grumling och sedimentation i det närliggande vattendraget. Arbeten som
riskerar att medföra grumling i vattendraget ska begränsas till perioder med
låg- och medelvattenförning.
7. Beredskap ska finnas så att spridning av drivmedel och hydraul-, kylningsoch smörjprodukter förhindras i händelse av olycka eller läckage från
maskiner och arbetsredskap. Drivmedel och hydraul-, kylnings- och
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smörjprodukter som är så skonsamma för vattenmiljön som möjligt ska
användas.
8. Eventuell länspumpning från arbetsområdet ska infiltreras på
vegetationstäckt yta.
9. Material som används får inte riskera att skada fisk eller bottenlevande
organismer. Om t.ex. sprängsten används där den kan innebära sådan risk,
måste den vara behandlad så att skarpa eggar trubbats av, eller täckas över.
Ett beslut om dispens upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag du fick del av beslutet.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen har mottagit er anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a §
miljöbalken (MB).
Anmälan om vattenverksamhet föranleder inga åtgärder från Länsstyrelsens sida
förutsatt att villkoren för strandskyddsdispensen och dispensen från föreskrifterna
för naturreservatet följs.
Råd
Länsstyrelsen lämnar råd kring anläggandet för att skydda eller öka naturvärdena i
samband med anmäld vattenverksamhet.
1. Strandslänternas lutning bör inte vara brantare än 1:6; där vall är nödvändig för
anläggningens funktion bör släntlutningen på vallens utsida inte vara brantare än
1:6. Flacka stränder minskar risken för olyckor och gynnar växt- och djurlivet.
Långa strandzoner kan ge livsrum åt flera olika arter och ökar den biologiska
mångfalden i området. Flacka stränder gör det också enklare att underhålla
våtmarkerna.
2. Överskottsmassor bör jämnas ut mjukt och inte läggas upp i markerade vallar
eller högar för att inte störa landskapsbilden.
3. Om buskar, träd eller vattenväxter kommer att planteras, bör lokala sorter
användas av arter som naturligt förekommer i trakten, eftersom främmande
arter av buskar, träd eller vattenväxter kan påverka naturmiljön negativt.

Redogörelse för ärendet
Ni har den 10 september 2018 lämnat in en anmälan enligt 11 kap 9a § MB för
anläggande av en våtmark på fastigheten Krapperup 19:1 i Höganäs kommun.
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I anmälan har ni uppgett följande:
En gammal kvarndamm kommer att restaureras genom utschaktning av ansamlat
material/sediment. Syftet med restaureringen är dels att gynna naturmiljön men
också att återskapa en värdefull kulturmiljö. Ambitionen hos kvarnägaren och
föreningen är att fortsätta restaureringen av kvarnen med tillhörande
konstruktioner. Restaureringens mål är att iståndsätta kvarnen så att den kan mala i
ett pedagogiskt syfte där det kulturhistoriska värdet står i fokus. I målet ryms även
en restaurering av kvarndammen som i ett första steg genomförs med aktuell åtgärd.
I förlängningen ska hela kvarndammen restaureras men för detta tillkommer en
särskild prövning i ett senare skede.
Kvarndammen kommer inte att utökas eller grävas djupare än den ursprungligen
var. Endast sediment schaktas bort vilket innebär att ursprunglig botten utgör en
avgränsning i djupled. I sidled avgränsas schakten >5m från befintligt vattendrag och
i övrigt av ursprunglig avgränsning av kvarndammen. Där schakten planeras
dominerar fuktgynnad igenväxningsvegetation. Någon öppen permanent vattenyta
finns inte utan området utgörs av ”fast” mark med måttligt god bärighet. Den består
i ytskiktet främst av organiskt material och sediment som ofta är blöta tack vara hög
grundvattennivå och höjdrelationen till bäcken. Den ursprungliga botten på
kvarndammen antas utgöras av mer stabila lager i form av morän med sten, grus och
sand, ev. med lerinblandning. Det är sannolikt en förhållandevis tät botten i den
ursprungliga kvarndammen, dessa anlades med noggrann planering och om risken
för infiltration var stor, vilket i så fall inverkade på den vattenhållande förmågan
menligt, så vidtog man i regel åtgärder eller anpassningar för att motverka detta. En
preliminär bedömning av hur vatten infiltrerar från kvarndammsområdet till marken
i väster är att detta sker relativt långsamt. Åtgärden bedöms därmed inte medföra
någon påverkan på områdets hydrologi eller inverkan på nedströms liggande
områden.
Stenmurar har identifierats som en avgränsning av dammen mot kvarnen och det är
sannolikt att dammen avgränsats med en stenmur även för övrig dammkant. Sådana
stenmurar som sannolikt framkommer i samband med rensningen blottläggs således.
Någon särskild planering av djup- respektive grundområden har inte gjorts utan
ursprungliga (historiska) förhållanden och konstruktioner kommer att få lov att
avgöra denna utformning.
Den restaurerade delen av kvarndammen kommer inte ha en direkt förbindelse med
bäcken, förutom att bäcken, liksom idag, tillåts översvämma hela ytan.
Schaktmassorna, ca 200-300 m3, ska läggas ut ca 70 m öster om dammen på
åkermark. Ytan för fyllnadsmassorna beräknas till drygt 1000 m3.
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Den totala vattenytan blir ca 0,09 ha, och våtmarksområdet blir ca 0,12 ha stort.
Det maximala vattendjupet kommer att bli 0,7 m och medeldjupet kommer att vara
0,3 m.
Samtidigt med åtgärden planeras mindre justeringar av block i utskovet från
kvarndammen i syfte att gynna passerbarheten för framförallt öring.
Den planerade åtgärden genomförs inom ett område med flera skyddsvärden.
Därför kommer entreprenaden byggledas av naturvårdssakkunnig. Det innebär att
mycket stor försiktighet och långtgående hänsyn för såväl natur- som
kulturmiljöfrågor kommer att beaktas under entreprenadtiden. Arbetet kommer
utföras i torrhet, dvs utan kontakt med bäckens vattenföring. Länshållning av öppen
schakt planeras endast vid behov. Endast miljöcertifierade oljor används i maskiner
och länsar kommer finnas tillgängliga på plats. När schaktarbeten verkställs kommer
detta att omfatta några dagars arbete. Sammantaget så bedöms eventuell påverkan på
hydrologin vara lokal och begränsad under kort tid samt minimeras genom en
behovsprövning av länshållning. Eventuellt länsvatten överleds till närliggande
markområde/impediment i väster och får infiltrera där.
Några naturvårdsintressanta arter observerades inte vid fältbesök i december 2018.
Någon särskild artinventering har inte genomförts i det aktuella projektet, ej heller
någon NVI. I bevarandeplanen för Natura 2000 finns inte området upptaget i
inventeringen och det redovisas ingen beskrivning av intressant vegetation, ej heller
som blöt miljö eller som kärr och vattensamling.
Området direkt väster om den del av kvarndammen som planeras att återskapas
utgörs av impediment med sten, träd och buskar följt av, i västlig riktning,
betesmark. Impedimentsområdet är ej inventerat och ni har i genomgång av olika
underlag ej funnit någon information om värden här. Nedan liggande betesmark har
ni ej heller särskild kunskap om. Kommunekolog Richard Åkesson har, vid
diskussioner om var fyllnadsmassor lämpligen kan placeras, nämnt att denna
betesmark är näringspåverkad och en möjlig plats för utfyllnad av massor (denna
fråga diskuterades i samband med planering av rensning av mindre grodvatten,
något som nu inte tycks bli av med hänsyn till väderlek, känslighet osv). Som en
utgångspunkt i resonemanget är alltså området väster om den planerade åtgärden
allmänt naturvårdsintressant men utan kända särskilda värden.
Länsstyrelsen har begärt kompletteringar den 3 december 2018 och den 5 mars
2019. Ni har inkommit med kompletteringar den 7 februari, den 15 februari och
den 8 mars 2019.
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Kommunen har yttrat sig i ärendet och framfört att Naturcentrum har diskuterat
ärendet med dem. Då dammen inte kommer att ha något fysisk in- eller utlopp
till bäcken, med hänsyn till öringen, och själva vattenuttaget till kvarnen behandlas i
separat ärende, har kommunen inget att erinra.
Projektet ligger inom
• avrinningsområde 81 som rinner mot N Öresunds kustvatten
• riksintresse för naturvård 3 kap 6 § MB (Kullaberg)
• riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 § MB (Kullaberg-Krapperup)
• riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB (Kullaberg med kusten HöganäsHelsingborg och Pålsjö skog)
• riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB (Kullaberg och Hallandsåsen
med angränsande kustområden)
• riksintresse för kustzon 4 kap 4 § MB (Kustzonen)
• naturreservat Möllehässle
• natura 2000 Habitatdirektivet (SCI) (Möllehässle-Kullens havsbad)
• länets naturvårdsprogram – Kullahalvön (Klass 1)
• länets kulturmiljöprogram (Skånelinjen – Per Albin-linjen, KullabergKrapperup)

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kan genomföras under förutsättning att de
utförs enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de villkor som anges i
detta beslut följs.
Villkor

Länsstyrelsen beslutar att angivna villkor ska vidtas vid utförandet av åtgärderna för
att undvika negativ påverkan på allmänna och enskilda intressen.
Länsstyrelsen begränsar perioden för när arbetena får genomföras eftersom det
under perioden 1 april till 30 juni finns en stor risk för att arbetsföretaget skulle
orsaka störning för häckande fåglar som kan uppehålla sig i eller invid
arbetsområdet. Om arbetena påbörjas innan den 1 april och är pågående kommer
störningen medföra att fåglar kommer att häcka någon annanstans, därför kan
arbetet fortsätta till den 15e april.
Enligt 7 kap 28a § MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
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åtgärder som på ett betydande sätt kan påverkan miljön i ett Natura 2000-område.
Om projektet ändras kan det innebära att det krävs ett Natura 2000-tillstånd.
Omfattande utsättning och utfodring av änder inom våtmarken kan leda till en tydlig
ökning av närsalthalter i vattnet, vilket innebär en försämring av livsvillkoren för
djur och växter. Länsstyrelsen anser att användning av våtmarken för utsättning och
utfodring av änder i jaktsyfte inte är ett sådant allmänt angeläget intresse som
motiverar dispens från förskrifterna enligt 7 kap 18 c § punkt 5. Om utsättning eller
omfattande utfodring sker saknas särskilda skäl för att ge dispens från förbuden i 7
kap 15 § punkt 4. Därför gäller dispensen från strandskyddsbestämmelserna för
anläggningen av våtmarken endast om villkoren nr 2 om utsättning och utfodring
följs.
Allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området får inte påverkas negativt till följd
av våtmarkens och schaktmassornas placering och utformning. Det för att inte
hindra eller försvåra den allemansrättsliga tillgången till strandområdet. Flacka
slänter och mjukt utjämnade schaktmassor underlättar allmänhetens möjlighet att
röra sig i området.
Endast det område som våtmarkerna och dess schaktmassor upptar inom
strandskyddsområdet på fastigheten Krapperup 19:1 får tas i anspråk för ändamålet,
se bifogad karta.
Rinnande vatten såsom åar, bäckar och diken utgör känsliga och värdefulla biotoper
för en mängd organismer. Arbetsföretaget måste därför förhindra att organismer vid
och nedströms åtgärden tar skada till följd av vattenbrist, grumling eller
sedimentation som orsakats av er anmälda vattenverksamhet.
För att skydda vattenmiljön vid eventuellt haveri på arbetsmaskiner eller liknande,
ska det finnas utrustning i form av länsar och absol (eller motsvarande) på plats
under anläggningsskedet. Det ska även finnas rutiner för hanteringen av denna
utrustning.
Vatten som pumpas upp från arbetsområdet kan innehålla mycket sediment. Om
möjligt ska länspumpning från arbetsområdet infiltreras på vegetationstäckt yta för
att undvika grumling och sedimentation i vattendraget.
Material som används får inte riskera att skada fisk eller bottenlevande organismer.
Om sprängsten används måste stenen vara tumlad eller på annat sätt behandlad så att
skarpa eggar trubbats av, eller täckas över. Detta för att minska risken för skada på
bottenlevande fauna eller fisk som kan komma i kontakt med stenen.
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Råd

Länsstyrelsen lämnar råd kring anläggandet för att skydda eller öka naturvärdena i
samband med anmäld vattenverksamhet.
Flacka stränder minskar risken för olyckor och gynnar växt- och djurlivet. Långa
strandzoner kan ge livsrum åt flera olika arter och ökar den biologiska mångfalden i
området. Flacka stränder gör det också enklare att underhålla våtmarken.
Överskottsmassor bör jämnas ut mjukt och inte läggas upp i markerade vallar eller
högar för att inte störa landskapsbilden.
Främmande arter av buskar, träd eller vattenväxter kan påverka naturmiljön
negativt och därför bör lokala sorter användas av arter som naturligt förekommer i
trakten.

Strandskydd
Fastigheten Krapperup 19:1 är belägen inom ett område med förordnande om
strandskydd vid kusten (300 meters bredd). Det framgår av handlingarna att marken
är en sedimenterad gammal kvarndamm. Marken är utifrån Länsstyrelsens
bedömning att betrakta som icke ianspråktagen. Eftersom projektet består av en
restaurering av en kvarndamm möjliggör detta inte för en placering av dammen
utanför det strandskyddade området.
Utifrån de handlingar som ni har skickat in och vad som kommit fram i ärendet i
övrigt bedömer Länsstyrelsen att särskilda skäl finns för att lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB. Länsstyrelsen anser att
restaureringen av kvarndammen kommer att gynna den biologiska mångfalden och
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
Om det finns särskilda skäl för att medge dispens, ska Länsstyrelsen även pröva om
projektet strider mot strandskyddets syften. Det aktuella projektet bedöms inte
hindra eller avhålla allmänheten från att nyttja markområdet enligt allemansrätten.
Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte försämras, utan tvärtom
förbättras genom tillskapande av biotoper som kommer att bland annat stärka
beståndet av klockgroda i området. Projektet bedöms därför inte strida mot
strandskyddet syften.
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Länsstyrelsen ska också ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för det
avsedda ändamålet. Detta enligt 7 kap 18 f § MB. I detta fall bestämmer
Länsstyrelsen att endast den yta som kvarndammen och dess massor upptar inom det
strandskyddade området får tas i anspråk för ändamålet.
Länsstyrelsen bedömer att dispensen ska förenas med de villkor som anges i detta
beslut eftersom utformningen av kvarndammens vattenyta och placeringen av
massor samt utsättning och utfodring av änder har betydelse för strandskyddets
syfte.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kan genomföras under förutsättning att de
utförs enligt anmälan och att de villkor som anges i detta beslut följs. Länsstyrelsen
bedömer att åtgärderna inte strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Naturreservat och Natura 2000-område
Planerad åtgärd ligger inom naturreservatet Möllehässle och gränsar till Natura
2000-området Möllehässle-Kullens havsbad.
Naturreservat Möllehässle
Länsstyrelsen Skåne förklarade Möllehässle naturreservat 1956 (dnr III Ö 14 53) och
fastställde skötselplanen 1988 (11.1211-3515-87). Enligt reservatsföreskrifterna
punkt 1.2 får schaktning och fyllning endast undantagsvis vidtagas och inte på så sätt
att åtgärden ändrar områdets karaktär. Till skydd för klockgrodan (Bombina bombina)
får ett antal utpekade vattensamlingar inte skadas eller förändras. Övergripande mål
för mark- och vegetationsvård är att dammarna med klockgroda ska skötas på det
sätt som krävs för artens fortsatta existens i området. Restaureringen av
kvarndammen berör ingen av de dammar som utpekats i skötselplanen och bedöms
inte medföra någon påverkan på dessa.
Natura 2000-området Möllehässle-Kullens havsbad (SCI)
Natura-2000 området beslutades av Regeringen i december 1995 och fastställdes av
EU-kommissionen i december 2004. Bevarandeplanen för Natura 2000-område
Möllehässle-Kullens havsbad fastställdes december 2005. Kvarndammen är belägen
utanför Natura 2000-området men i dess direkta närhet (se bilaga). Området
närmast den planerade restaureringen är klassad som 6911 (öppen kultiverad
betesmark) och är därmed inte någon naturtyp. Det är de ytor som anges som en
naturtyp som är värdefulla för Natura 2000-nätverket och det är dessa som inte får
påverkas negativt. Områdets hydrologi med vattentillförsel från ovanför liggande
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mark får inte ändras, dräneringar och rensningar ska utföras i enlighet med
skötselplanerna för naturreservatet. Vidare anges att förekomsten av större
vattensalamander och klockgroda ska bevaras så att individerna föryngras i
långsiktigt livskraftiga populationer.
Bedömning
Under förutsättning att kvarndammen restaureras i enlighet med anmälan och i
övrigt lämnade uppgifter, samt under förutsättning att de angivna villkoren enligt
detta beslut följs, bedömer Länsstyrelsen att åtgärderna är förenliga med syftena för
naturreservatet Möllehässle och Natura 2000-området Möllehässle-Kullens havsbad.
Restaureringen bedöms inte medföra någon påverkan på områdets hydrologi med
vattentillförsel (i synnerlighet vad gäller de dammar som finns utpekade som
värdefulla grodvatten) eftersom det varken finns in- eller utlopp på kvarndammen.
Tillförseln av grundvatten till dammen kommer dessutom att vara. Klockgrodan och
större vattensalamander kommer att gynnas av åtgärderna. Sammantaget bedöms de
positiva effekterna överväga. Dispens från naturreservats föreskrifterna kan därför
lämnas. Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000-området inte påverkas negativt, och
att tillstånd enligt 7 kap 28a § MB inte krävs, då åtgärderna inte bedöms kunna
påverka naturmiljön och arterna som ingår i denna på ett betydande sätt.
Riksintresse, kulturmiljöprogram och naturvårdsprogram
Planerade åtgärder ligger inom riksintresse för naturvården, kulturvården och för
friluftsliv. Inom riksintresse för naturvård, kulturvård och friluftsliv ska enligt 3 kap
6 § MB sådana områden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras
naturvärden, kulturvärden och med hänsyn till friluftsliv så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Planerade åtgärder ligger även inom Länets naturvårdprogram, klass 1, Kullahalvön
och länets kulturmiljöprogram, Skånelinjen – Per-Albin-linjen, KullabergKrapperup), Länets naturvårdsprogram med högsta värde med avseende
landskapsbild och terrängformer samt Länets kulturmiljöprogram.
Under förutsättning att våtmarken anläggs i enlighet med anmälan och i övrigt
lämnade uppgifter, samt under förutsättning att villkoren enligt detta beslut följs,
bedömer Länsstyrelsen att berört riksintresse, kulturmiljöprogram eller
naturvårdsprogram kommer att påverkas negativt.
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Kulturmiljö
Den aktuella dammen, eg. dammvallen, är enligt Länsstyrelsens bedömning inte
fornlämning och tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen krävs därför inte för arbetet.
Däremot bör vallarna, och andra konstruktionselement, visas hänsyn vid
restaureringsarbetet.
I övrigt påminner Länsstyrelsen om anmälningsplikten vad gäller fornlämningar.
Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i
samband med markarbetena ska dessa – i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen
– omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Lagstiftning
Varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
MB.
Strandskydd
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § MB till att långsiktigt trygga förutsättningarna
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtliv på land och i vatten.
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Om det finns särskilda skäl får kommunen enligt 7 kap 18 b § MB lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Om Länsstyrelsen, som i detta fall, prövar ett ärende
enligt 11 kap. 9 a § MB, kan Länsstyrelsen sampröva dispensärendet med anmäld
vattenverksamhet då ärendena har samma sökande och avser samma verksamhet.
Detta med stöd av 19 kap 3 § MB. En dispens ska enligt 7 kap 26 § MB vara förenlig
med strandskyddets syften.
Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § MB tidsbegränsas och förenas med
villkor. Dispensen får även förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda
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åtgärder för att kompensera det intrång som åtgärden medför i biotopen, vilket
framgår av 16 kap 9 § 3 p. MB.
Vid prövning av en ansökan om dispens eller tillstånd enligt 7 kap miljöbalken ska
Länsstyrelsen göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap
25 § miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får
därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Vattenverksamhet
För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB. Enligt
19 § förordningen om vattenverksamhet mm (1998:1388) omfattas vissa mindre
vattenverksamheter av anmälningsplikt och dessa verksamheter ska anmälas till
Länsstyrelsen. Bland annat omfattas anläggande av våtmark där vattenområdet har
en yta som inte överstiger 5 hektar av anmälningsplikt.
När en anmälan om vattenverksamhet är tillräckligt utredd kan Länsstyrelsen
förelägga en verksamhetsutövare att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt
miljöbalken. Det gör Länsstyrelsen med stöd av 23 § 2a förordningen (1998:1388)
om vattenverksamheter m.m. Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet också
meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
följas.
Naturreservat och Natura 2000
Enligt 7 kap 7 § miljöbalken kan länsstyrelsen meddela dispens från föreskrifter i
naturreservat, om det finns särskilda skäl.
Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverkan miljön i ett Natura 2000-område.

Övrig information
• Detta beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.
• En anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen är inte att betrakta som ett
tillstånd till verksamheten. Detta innebär att om det uppkommer skada på
enskilda eller allmänna intressen har Länsstyrelsen, såsom tillsynsmyndighet, full
möjlighet att agera mot en påbörjad verksamhet och t.ex. förelägga om rättelse.
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• För att bedriva vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet över
vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Det betyder att
verksamhetsutövaren måste förfoga över vattenområdet antingen genom att han
eller hon äger området, eller genom att det finns ett avtal eller
överenskommelse upprättad med fastighetsägaren.
• Skyldigheten att underhålla vattenanläggningar bör uppmärksammas (11 kap 17
§ MB).
• Den underhållsskyldige för en dammanläggning innehar ett strikt ansvar för
de skador som uppstår nedströms till följd av ett dammhaveri enligt 11 kap.
• 18 § miljöbalken.
• Ni är ansvarig för att inga befintliga ledningar skadas (gas, el, tele, vatten etc).
• Inplantering av kräftor eller fisk kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen
(kontakta Fiske- och restaureringsenheten). Observera att utsättning av kräftor
eller fisk inte tillåts i våtmarker som anläggs med stöd av miljöinvestering.
• När ni restaurerat er damm, kan er areal för beräkning av arealstöd, olika
miljöstöd etc påverkas vid er nästa ansökan.
• Om ni har gårdsstöd där våtmarken planeras informerar Länsstyrelsen om att
kriterierna för gårdsstöd måste vara uppfyllda under hela stödåret (1 januari - 31
december) för att ni ska behålla er rätt till gårdsstödet på den aktuella ytan.
Anläggs våtmark under innevarande år ska areal motsvarande våtmarkens yta
dras tillbaka från gårdsstödet.
Detta beslut kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt
nedan.
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Detta beslut har fattats av chefen för Fiske- och restaureringsenheten Johan
Wagnström, föredragande har varit vattenhandläggare Jens Ratcovich.
Johan Wagnström
Jens Ratcovich
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Karta med strandskyddets avgränsning
Karta med Natura-2000 områdets gräns
Detaljerad karta
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Fastighetsägaren om annan än sökande (via e-post)
Naturcentrum AB (via e-post)
Miljönämnd i kommunen (via e-post)
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet.
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till Länsstyrelsen Skåne,
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.
Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:
• vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
• hur ni vill att beslutet ska ändras,
• varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av
detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress
och telefonnummer.
Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet
underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till länsstyrelsen, telefon 010224 10 00.
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Karta med strandskyddets avgränsning
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Natura 2000-område
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