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Varbergs kommun,
Kommunstyrelsens förvaltning
Att: Margareta Björsell
margareta.bjorsell@varberg.se
Beslut i fråga om betydande miljöpåverkan avseende omprövning
av dikesföretag Kärra nr 1 och nr 2 1942 df
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 6 kap. 5 § andra stycket miljöbalken (MB),
att den planerade verksamheten inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
Enligt 6 kap. 5 § andra stycket miljöbalken får detta beslut inte överklagas.
Ärendet
Varbergs kommun har i egenskap som markägare av Stråvalla 2:56 lämnat in en
ansökan om dispens till markavvattningsförbudet samt tillstånd till
markavvattning för omprövning av dikesföretaget Kärra nr 1 och nr 2 1942 df.
Syftet är att utreda båtnadsområde och kostnadsfördelning samt skapa bra
förutsättningar för avledning av vatten som huvudsakligen bildas på uppströms
liggande naturmark samt dagvatten i området.
Området Kärra-Stråvalla är exploaterat och dagvattenmängderna inom området
har ökat. Detta leder till ökade mängder vatten i nedströms diken och orsakar ett
större underhållsbehov för bland andra Kärra nr 1 och nr 2 1942 dikningsföretag.
Enskilda fastighetsägare har problem med vattensamlingar på
fastigheten där även byggnader påverkas negativt. Diken behöver
rensas, i första hand på östra sidan av Göteborgsvägen.
Ett samråd genomfördes av kommunen (sökanden) den 25 januari 2018
och en samrådsredogörelse har inkommit till Länsstyrelsen. En
miljökonsekvensbeskrivning kommer tas fram för enskilda och
allmänhet att ta del av inför beslut om dispens.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen hanterar inte omprövningen av dikesföretaget utan detta
görs av Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt då
vattenavledningen berörs av flera markägare. Länsstyrelsen kommer
dock pröva dispensen och därför söks dispens till markavvattning enligt
11 kap. 14 § MB hos Länsstyrelsen.
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska länsstyrelsen verka för att
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som
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behövs för tillståndsprövningen, samt lämna beslut i fråga om
bedömning av betydande miljöpåverkan för en planerad verksamhet.
Den planerade verksamheten är inte en av de verksamheter som enligt 3 § första
stycket i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska då enligt 3 § sista
stycket med stöd av kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) besluta om
verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Stråvalla-Kärra är ett exploateringsområde och ligger inte inom några nationellt
skyddade områden. Någon våtmark av konstaterat högt naturvärde berörs inte.
Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB.
Sammantaget bedömer länsstyrelsen utifrån kriterierna i bilaga 2 till förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, att med avseende på
verksamhetens karaktäristiska egenskaper, lokalisering, föroreningar och
störningar samt möjliga negativa effekter, att verksamheten inte ska antas
medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska
upprättas och kungöras i ortstidning eftersom verksamheten inte är utan
betydelse för naturmiljön.
Det har i prövningen framställts yrkanden om att även någon annan än
sökanden ska delta i markavvattningen. Ärendet kommer efter
dispensbeslut därmed överlämnas till Mark- och miljödomstolen,
Vänersborgs tingsrätt som kan utse en sakkunnig i
markavvattningsfrågor eftersom det inte är uppenbart hur frågan om
fastigheternas delaktighet ska lösas.
Övriga upplysningar
Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under
samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar
inkommer kan det krävas ett nytt samråd.
Beslut i detta ärende har fattats av miljöhandläggare Annie Jakobsson.
Miljöhandläggare Fredrik Franzén har varit föredragande.
Annie Jakobsson

Fredrik Franzén

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter
Kopia
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Varbergs kommun, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, mhn@varberg.se
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