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Länsstyrelsen i Kalmar län
c/o Magnus Grimheden

391 86 Kalmar

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010-223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Anmälan om vattenverksamhet för dämmande av diken och 
skapande av 4 - 8 ha våtmark på Södra Malmö 3:1, Västerviks 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avvisa anmälan.

Beskrivning av ärendet
Ni har 2016-06-30 anmält att ni avser skapa våtmark genom att dämma befintliga diken på fastigheten 
Södra Malmö 3:1, Västerviks kommun.  Våtmarken avses bli ca 4-8 ha stor.

För området gäller förordnande om utökat strandskydd 300 meter enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken.

I området finns följande utpekade natur- och kulturvärden:
 Riksintresse för naturvården: (Västerviks och Oskarshamns skärgårdar)
 Riksintresse för det rörliga friluftslivet: (Norra Smålands skärgård)
 Naturvårdsprogrammet, klass 1 (Västerviks skärgård)
 Natura 2000-område (SE0330253)

Motivering till beslutet

Hela området för den blivande våtmarken och diket, samt mark som för övrigt kan påverkas av 
dämningen ingår i naturreservatet Södra Malmö.  Av reservatsföreskrifterna framgår att det är förbjudet 
att borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa inom reservatet. Föreskrifterna skall dock inte utgöra 
hinder för förvaltaren att utföra eller låta utföra de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel. Av 
skötselplan framgår att ” På Näset finns flera diken. Diket som avvattnar våtmarken österut ska sättas 
igen. Diket i västra delen av området är delvis igensatt p g a tramp från betesdjuren och här ska behovet 
av ytterligare åtgärder ses över.” Med anledning av detta bedömer länsstyrelsen att sökta åtgärder ej 
omfattas av förbuden i reservatsföreskrifterna och således behövs det ingen dispens från 
reservatsföreskrifterna.

Elektronisk delgivning
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Södra Malmö är upptaget som särskilt bevarandeområde, sk. Natura 2000-område (SE0330259) enligt 7 
kap. 28 § miljöbalken. Ingen av de arter eller naturmiljöer som förtecknats i Natura 2000 systemet i detta 
objekt bedöms ej påverkas negativt av åtgärderna i detta beslut. Eftersom åtgärderna är avsedda att 
förbättra de värden som avses skyddas av bevarandeområdet anser länsstyrelsen att åtgärden inte kräver 
någon särskild prövning enligt 7 kap. 28 § miljöbalken.

Aktuell åtgärd skall utföras inom strandskyddsområde. Föreslagen åtgärd kommer inte att medföra några 
ytterligare begränsningar för allmänheten och åtgärden bedöms inte väsentligt påverka flora eller fauna. 
Detta dels då området historiskt varit blötare under längre period under året och dels att området i 
dagsläget till stor del ställs under vatten under högflödesperioder. Vidare kommer åtgärden gynna de 
skyddsvärda naturvärdena i området. Därför gör länsstyrelsen bedömningen att strandskyddets intressen 
ej kommer att skadas och att strandskyddsdispens inte behövs.

Huvudregeln är att det krävs tillstånd för vattenverksamhet, men i den mån det är särskilt föreskrivet är 
det tillräckligt att vattenverksamheten anmäls innan den påbörjas (11 kap. 9 § och 9a § miljöbalken). 
Sådant tillstånd enligt miljöbalken eller anmälan behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11 kap. 12 
§ första stycket miljöbalken). Vilka vattenverksamheter som är anmälningspliktiga framgår av 19 § 
förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Anmälningsplikt har införts för att åstadkomma 
dels en flexiblare prövning av mindre vattenverksamheter utan att miljö- och hälsoskyddskraven 
åsidosätts, dels ett tydligare och mer samordnat regelsystem. Även efter införandet av möjligheten till 
anmälningsförfarande anses huvudregeln vara att vattenverksamhet är tillståndspliktig (prop. 
2004/05:129). Länsstyrelsen kan inte finna att sökt åtgärd (d.v.s. dämning och anläggande av våtmark 
upp till 8 ha) ryms inom anmälningsplikt i enlighet med 19 § Förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet m.m.

Eftersom sökt åtgärd ej inryms i vad som ryms inom ramen för anmälningsplikt bedömer länsstyrelsen 
att anmälan måste avvisas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
 7 kap 28 § miljöbalken
 11 kap 9 och 9a §§ miljöbalken
 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Information
Enligt 11 kap. 12 § MB behövs inte tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. 9 a § MB, om det är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Länsstyrelsen vill upplysa om att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan 
för att undantagsregeln enligt 11 kap. 12 § MB är tillämplig. Uppenbarhetsrekvisitet betyder att 
beviskravet är mycket starkt. Vidare är en verksamhetsutövare bevisskyldig i fråga om de förhållanden 
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som rådde innan verksamheten sattes igång om vattenverksamheten bedrivits utan tillstånd (16 kap. 10 § 
MB). Det åligger således verksamhetsutövaren att om skada ifrågasätts kunna bevisa att sådan inte sker 
eller har skett.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Irene Bohman med vattenhandläggare David Hjortenkrans som 
föredragande.

Handlingen är signerad digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Irene Bohman
Enhetschef

David Hjortenkrans
Vattenhandläggare
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Bilaga 1

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 
Kalmar län, 391 86 Kalmar. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
kalmar@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


