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Postadress:Box 22067
104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge

Elektronisk delgivning

Anmälan om vattenverksamhet, anläggande av våtmark 
inom fastigheterna Uttringe 1:12 och 1:935, Salems 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband 
med anläggandet av våtmark, mm. inom fastigheterna Uttringe 1:12 och 
1:935 i Salems kommun.

 Åtgärderna i bäcken får endast genomföras när det är låg 
vattenföring.

 Arbeten får inte genomföras mellan den 1 april till den 15 juli.

I övrigt kan verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. 
Verksamhetens läge framgår av kartbilagan.

Åtgärderna ska vara utförda senast den 31 mars 2027. I annat fall ska en 
ny anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen.

Motivering 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. När ett 
anmälningsärende är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten förelägga 
verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt 
miljöbalken. Det framgår av 23 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamheter. 

För att minimera spridningen av finkornigt material får arbete i 
vattenområde inte ske vid höga vattenflöden.

För att minska påverkan på djur och växter får inga arbeten utföras under 
perioden 1 april till 15 juli.

Beslut 

Datum
2022-08-25 

 

Ärendebeteckning 
535-38494-2022 
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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.

Ni bör kontrollera med kommunens bygg- och miljönämnd om det 
behövs en separat anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eftersom våtmarken 
även ska tjäna som dagvattenrening. Ni bör även kontrollera om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna kan behövas för någon av åtgärderna 
som planeras.

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. 
Vid yrkesmässig verksamhet gäller även bestämmelserna i förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens ungefärliga läge (SWEREF 99 TM): N 6564535, E 
657745

Anmälan om vattenverksamhet kom in till Länsstyrelsen den 1 juli 2022. 
Av anmälan framgår i korthet följande:

”Anmälan avser anläggande av ett drygt 1 hektar stort våtmarksområde 
som omfattar en damm och en översilningsvåtmark inklusive 
anläggningar för rekreation i form av två nya stigar med kompletterande 
spänger och två bryggor / plattformar i trä för naturpedagogik. 

Vattnet kommer ifrån Flatenbäcken som idag går orenad ut i Uttran. 
Genom en omledning av huvuddelen av Flatenbäckens vattenflöde kan 
vattnet ledas in i en damm som grävs och sedan översila intilliggande 
naturmark. Dammen grävs i låglänt naturområde som utgörs av 
triviallövskog, främst unga björkar. Åtgärden är utformad för att stärka 
områdets naturvärden, rekreationsmöjligheter och för att rena 
Flatenbäckens vatten innan det når recepienten Uttran vars ekologiska 
status är ”Otillfredsställande”. 

Marken utgörs av torv, grundvattennivån ligger ca 0,2 m under marknivå 
och allt tyder på att det är ett utströmningsområde för grundvatten. Det 
innebär att det inte föreligger någon risk för förorening av grundvattnet 
på platsen.”
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Anmälan översändes till bygg- och miljönämnden i Salems kommun och 
yttrande kom in den 24 augusti. Av yttrandet framgår att Bygg- och 
miljönämnden ser positivt på åtgärden. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Klas Jonsson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Kartbilaga.

Kopia till:
Bygg- och miljönämnden, Salems kommun
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
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 din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 
104 22 Stockholm.

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. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan 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, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 38494-2022.

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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