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Till Vdnersborgs tingsratt, Mark- och miljddomstolen

MAI M 900-13. R 6; Mrilndals Kvarnbv och Mcilndals Stad anqAende an-

sdkan om tillst&nd till anoassad tappninq fdr att fdrebvqqa skador

av hiiqa vattenftirinqar i Mdlndalsdn i Miilndais stad m.m.

0ri enteri nq

Mdlndals Kvarnby och Mdlndals Stad har sedan 2013-03-13 en ansiikan

hos mark- och rniljijdomstolen i Vdnersborg (Me1 i'l 900-13) fiir prilv-

ning avseende bland annat dndrade vatten hus hA I I n i ng sbestiimmel ser

fcir Stensjdn-Ridasjdn. Syftet med anstikan er att skapa fdrutsett-
ningar fdr begrdnsning av samhdllsskadliga dversviimningar i cen-

trala Mdlndal och i Mdlndals&n genom Gdteborgs stad.

I ansiikni ngsm&l et har framkommit att de vanligt Aterkommande dver-

diimni ngar som i modern ti d f tjrekommeli RAdasjcin har haf t ekol o-

gisk vdrdeskapande betydeise. Aven ftir Stensidn har dverddmningar

fdrekommi t till fiiljd av bristande avbiirdn i ngs kapac i tet i Stensi0

demne .

Den tappningsplan som fiireslagits i ansdkan med syfte att begrensa

samhiil lsfar1 iga dversvemni ngar i Mtjl ndai sAn nedstrcims Kvarnby-

fallen har av rnyndigheter ifrigasatts, eftersom tappningsplanen

innebdr mindre dverddmning av RAdasidns lAgliinta strlinder.

Med hiinsyn till att sarskilt Havs- och vattenmynd i gheten inviint
mot den frirvdntade iindrade regleringen av Redasidn, har Mijlndals

Kvarnby och Mdlndals stad noga studerat fdrutsdttn i ngarna att s&

lAngt mijj ligt bibeh&11a de e kosystems kapande dverdiimningar som un-

der 30-40 Ars tid givit en serskiid priigel At de lAgliinta strand-
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markerna kring Rddasjdn. En avgdrande utgdngspunkt frir detta ar-
bete har varit att de samhiil'l sskadiiga iiversvdnn i ngarna ska kunna

bemdstras j motsvarande omfattni ng som fcil j er av fcirsl aget i
ans(ikan.

Det gar att bedriva reglering av Stensjdn-Ridasjcin pe se vis att
beda intressena kan uppnds.

E kosystems kapande 6verddmningar av RAdasjcin unden vegetations-
perioden kan med anpassad reglering ske i motsvarande omfattning
som frirekommit under en lAng frjljd av Ar.

Erforderlig fdrhandstappning av Stensjcin-Ridasjcin, infiir prognoser

om stor tiilrinning, kan ske som planerats enligt vad som redovj-
sas i ansdkan. Det ma hdr uppmdrksarnmas att detta fcirutsdtter att
planerade g ravn i ngsarbeten vid St&1oppet, iindrat diimme vid Sten-

sjdn och tubledning fdr extra avbiirdningskapac'itet vid Stensjrins

utl opp kommen tjll stdnd.

Sammanfattnjngsvis ar det sAledes justeringar av tappningsplanen

avseende frdmst veg etati on s peri oden som utgOr dndring av ansdkan

sa langt. Till det kommer dock att det blir nddviindigt att mer re-
gelbundet hcija vattenst&ndet i Stensjdn under motsvarande period

av dret.

Ftjr att ncijliggcira fortsatta e kosys tems kapan de dverdlimningar till
nivan nuvarande diimningsgrAns +0,25 m i Redasjtjn, behijver ddm-

ningsgriinsen i Stensjdn hiijas med 0,23 m dver nuvarande damnings-

grdns. Det behijver ske fijr att kompensera f(in att den nuvarande

fallfrirlusten rnellan Rddasjtin och Stensjiin reduceras vdsentligt
genom ansdkta grdvni ngsarbeten vid Steloppet.

Ansdkans svfte

Mrilndals Kvarnby och Mdlndals Stad vill erinra om det samhiillsvik-
tiga skydd som anstjkan syftar till, ndmligen att begriinsa svira
civersvdmn ingar i centnal a M0l ndal och nedre Mdl ndal sin.
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Erfarenheter, senast fran dr 2006, ger vid handen att det inte fdr
ske sddana stdrningar pA angeliigna samhdllsfunktioner. Tillgiing-
I igheten tiII Mcilndals sjukhus var hindrad. Vdstkustbanan och

Gtiteborgsvdgen med flera transportleder var avbrutna. Det dr en

oacceptabel situation som miste si l6ngt mttjligt fdrhindras.

Ftirsiaget ti11 dtgdrder att fdrhandstappa vatten frAn, samt att
magasinera vatten i, RAdasjdn och Stensjtin, kan fdr flertalet hdg-

fltidessituationer, tillsammans med dtgiirder i ctvrjga M<ilndals&n,

sdkerstllIa vdsentliga samhiil lsfunktioner.

Det j ansdkan omndmnda prognos- och varningssystemet samt den ge-

mensamma drjftfunktionen, ar nu tagna i drjft. Vad som iterstir dr
de itgdrder som omfattas av fdrevarande ansOkan.

Kompletterinq av mil.idkonsekvensbeskrivninq

De fcirvdntnjngar pi ofririindrade n aturfdrhd l I anden kring sjiiarna
som drivit fram det kompletterande utredn i ng sarbetet under 2014,

ar i och fdr sig lovvdrda.

Hur miljcihiinsyn ska viirderas och vligas mot samhdllshdnsyn dr dock

pe intet satt gjven. Allmiint kan noteras att angelAgna samhiills-
hdnsyn iir det intresse som kan motivera avsteg frdn miljdhiinsyn.

I mAlet kan emel lertid fr6gestallningen i allt vlisentligt ldmnas

dlirhlin, eftersom bdda jntressena kan uppfyllas, utan ndmnvlirt av-

steg frAn negondera sjdan.

Medins Biologi AB har pA sdkandenas uppdrag nermare studerat hit-
tillsvarande reglerings handhavandes betydelse fdr miljdn, sdr-
skilt sivitt avsen strandmarkerna runt R6dasjdn.

Medins har kunnat identifiera de vattenstind i Rddasidn som har

varit e kosystems kapande under den gangna trett i oirsperi oden.
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Tydliga granser i vegetationens utbredning visar hur reg'leringen
samverkat med naturen och skapat den miljd som finns och upp-

skattas kring RAdasjiin samt Stensjrin.

Den beddmning Medins nu gdr, med stdd av SWECo, ar att fortsatta
e kosystems kapande vattenstand (iiverdiimni ngar) kan fA fdrekonrma

under vegetat i onsperi oden april - oktober, utan att huvudsyftet
med ansrikan ftirfel as.

Under resterande del av Aret, november - mars, ska dverdiinningar
undvikas, eftersom det dl f<ireligger stiirst risk fdr samhdllsfar-
'| iga dversvdmningar i nedre l'kilndalsdn ned Mdlndais centrun.

Den i fiirhd'l lande til l ursprungliga i ansijkan fiiresiagna vatten-
hushAllningen kan nu justeras. En ny tappni ng sstrateg i har utfor-
rnats av SWEC0, varom mera nedan.

Utijver indrad tappn i ngsstrategi giiiler att 0vriga i ansiikan an-

givna Atgiirder genomfdrs.

Det gdl 1er rensningar i StAioppet, nytt ddmme vid Stensjtins ut-
1opp, tub ftir extra avbdrdni ngs kapac i tet frAn Stensjdn samt atgar-
der vid Grevediimmet.

Ansiikt rensning av StAloppet kan inte utgd el 1er begransas. En

tikad kapacitet att tappa vatten frdn Redasjitn, iiven vid ldga

vattenst6nd, dr avgdrande fiir att uppna syftet att begransa sam-

hiil lsfarliqa dversvdmninqar i Mdindals centrum.

FOr att kompensera frir att rensningen i Steloppet inte 'l dngre

innebar hogre vattenstind i Ridasjdn ilimfiirt med Stensidn, fdre-
slds nu att damningsgransen i Stensjdn ska htijas med 23 cm tilI
nivdn + 49,95 m.

Avsikten med hdjd diimningsgrdns i Stensjdn er att vattenstanden i

Radasjdn sA l6ngt mdjl igt ska fortsatt efterlikna de som fdrekom-

mit under senaste 30 iren. A1 lt i syfte att bibehAlla den niliti
som fi nns runt RAdasjdn.
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Fiir Stensjcin i nnebiir en hdjd ddmni ngsgrdns endast begrdnsad

fdrdndri ng.

l4ed den tappningsstrategi som presenteras kommer dverdiimningar av

Stensjiin d,ver nuvarande ddmningsgrdns upp till nya damningsgransen
+ 23 cn, att 6ka i antal under vegetati on s peri oden .

De iinnu hcigre dverdiimningar som historjskt ofta fdrekonmit i Sten-
sjdn, kommer istlillet att minska j antal och omfattning.

Pdverkan pA enskilda fastigheter runt Stensjdn av hdjd ddmnings-
grlin s redovi sas nedan.

Medins Biologi AB har utformat en kompletterande miljiikonsekvens-
beskrivning med anledning av nu fdreslagna justeringar av ansdkan.

Miljdkonsekvensbeskrivningen bildgges (B'ilaqa A).

Samrid med myndigheter, enskilda och intresseorganisationer har

skett vad avser fdrandringar av anst kan. Samr&dsredogdrel ser har

bi fogats mi I j d konsekven s bes k ri vn i ngen .

I miljcikonsekvensbeskrivningen redovisas mdjlig pdverkan pA natur-
reservat samt kul turreservat v i d Ridasjcin och Stensjdn . De

aktuella ftirlindri ngarn a, jAmfdrt med ansdkan, avser hdjd ddmnings-
griins i Stensjtin och viss dkad pAverkan pe ku I turre servatet vid
Gunnebo, Ett dkat antal sme dverdiimningar, jAmfdrt med farre hdga

dverdlimningar, bedrims sammantaget inte vara till nackdel f0n kul-
turreservatet.

En olagenhet som uppkommer vid Gunnebo ar 6versvdmningar av parke-

ringspiatsen vid Gunnebo, vilket sker dven idag. Detta kommer att
itgiirdas genom en hdjnjng av viistra delen av parkeringsytan.

Llinsstyrelsen har i beslut om betydande miljdpdverkan pdpekat att
arts kydd s aspe kter ska tydliggciras i handlingarna.
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Kort fdr hiir framhdllas att utgengspunkten ar att hittillsvarande
e kosys tems kapan de civerdiimningar kommer att kunna uppratthallas,
varfdr det jnte fdrvantas negativ pAverkan pA skyddade arter,

Byggnadsitgiirder fdrvantas inte pdverka siirskilt skyddade arter j
nagon nAmnvard omfattni ng.

Vad avser artsskyddsfrigor allmiint giiller, sedan Mark- och milj<i-
dverdomstolen klargjort hanteringen, att eventuel 1 pAvenkan pA ar-
ter enligt arts s kydd sfiirordn i ngen ska bediimas inon ramen fdr priiv-
ning enligt 2 kap. miljdbalken. Behovet av skyddsdtgdrder och fOr-
si ktighetsmett ska priivas i ti l l stAndsprocessen.

0m ansijkt verksamhet kan godkiinnas erfordras inte prdvning av dis-
pens enl igt a rts kydds f0rordn i ngen . Negativ piverkan p& skyddade

arter er inte i detta sanrnanhang att betrakta som avsiktlig och

behov av disoens aktualiseras darfiir inte.

Tekni sk- och hvdroloqisk beskrivninq

Det som tiil kommer i fdrhAllande till redovisninqen i ansdkan er

l. Nytt liige ftir gSngbron vid Stiioppets uppstrtimsande

2. Hijjnjng av delar av parkeringsyta vid Gunnebo

3. Httjd damningsgrans i Stensjdn

4. E kosystems kapande reg 1 eri ngsstrategi

Med anledni ng av dnskemilen

ekosystemskapande dverdlimningar

byggd avbcirdningskapacitet, har
(Bi I aqa B) .

om att framdel es vi dmakthAl I a

av Ridasj 6n-Stensj iin, trots ut-
SWEC0 utarbetat bifogad rapport

UtgAngspunkten fdr arbetet har varit att flriden i MdlndalsAn samt

vattenst&nd i R6dasjdn-Stensjdn kunnat framtagas fiir de gdngna 30

Aren. Underlaget ger en god bild av de vattenstAndsvari ati oner som

fdrevarit, Som namnts har l'ledins Biologi kunnat bekrdfta de eko-

systemskapande vattenstand som 6ter"kommande vatten s tdn dsvari a-

ti oner nedfdrt.
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Av SWEC0:s rapport framgdr att en tappningsstdl lare kunnat utfor-
mas fdr vegetat j on s peri oden respektjve f6r vinterperioden. Tapp-

ningsstiillarna bygger pd i iivnigt ofdrdndrade fltjdes- respektjve
reg I eri ngs fdrh&l landen uppstriirns Rddasjdn.

Emellertid dr nu delvis andra fdrutsattninqar vid handen.

Ett nytt dri fts-
Dri ft s cent ra I en ar
Park och natu r.

Biittre miij I i gheter

nedre del beg rdn s a

och dverva kn i ng sprog ram har tagits j bruk.
beliigen i Gdteborg och drivs av fcirvaltningen

att vid hriga fliidessituationer i Mcilndalsdns

tappningen frAn Nedsjiiarna ti l'ldmpas numera.

Vid M6ln1ycke har avbdrdn i ng s kapac i teten fr&n Landvettersjtin p6-

tagligt fdrbiittrats. Det innebdr att haftiga flriden inte ldngre i
iika hdg grad magasineras i Landvettersjdn, utan leds vidare tjll
Ridasjcin.

De dtgiirder son fdrevarande mil omfattar, dr de som iterstdr fdr
att samhdl 1skad1 i ga riversvdmni ngar j nedre Mdl ndal sdn ska kunna

benAstras.

De utarbetade tappningsstailare som omniimnts kan siledes inte
ti 1 l iimpas genomg8ende tj I I sammans med civri ga nya ftirhil I anden. Re-

sultatet sku11e niimligen blj avseviirt fler tiverdiimningar av Rdda-

sjrin och Stensjdn iin vad som ftirekonmi t historiskt.

FrAn allnrdnna utg{ngspunkter kan inte accepteras fler <iversviim-

njngar an vad som behcivs fdr att bibehilla naturfiirh&l I andena runt
Radasjdn.

Av vad som anfcirts framg&r att det 6r fullt gijrligt att bibehella
omfattningen av ekosystems kapande dverddmningar av RAdasj0n-Sten-

sjdn. Svirigheten Iigger i att undet" respektive ars vegetations-
peri od begriinsa civerddmni ngarna ti 1i vad som skul I e vari t fal I et
vid en histori sk jamfdrelse, Hdrvid giil ler iiven hlinsyn till om det

dr vdtir, torrdr eller normalir.
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Historisk statistik finns att ti'l 196. Ett kontrollprogram bdr ut-
formas som kan anviindas fdr Arljg uppfijljnjng av den senaste vege-

tationsoerioden. Jdmf6relser med nederb<i rdsfdrhA l ianden och dver-
ddmningsfrekvens bdr kunna ge stdd fdr bedcimningen om iiverddmnin-
garnas e kosys tems kapande effekt. Vid avvikelser brir under ndsta

vegetat i on speri od tas hiinsyn till fdreg&ende dverskott eller un-

derskott. Syftet biir vara att efterstrdva lika god f6ljsanhet som

den omndmnda tappni ngsstal I are skulle ha gett jamfort med histo-
ri ska typir.

Av den hydroiogiska utredningen, Bilaga B, framgAr att det pA sikt
kommer att kunna bedrivas en vattenhushil Ining och regiering i
hela Mcilndal sen. Detta kommer kunna ske ndr samtl iga dtgdrder ge-

nomftirts med syftet att begransa samhdllsskadliga dversvdmningar i
nedre Mdl ndal sAn.

I Sl^lEC0:s utredning rekommenderas att effekterna av i mAlet avsedd

reglering ska fiil jas under en prcivotid av tre er, Sdkandena ska

inom treirspenioden till mark- och miljiidomstolen redovisa erfa-
renheterna av regleringen under priivotiden. Sdkandena ska dervjd
jiimfdra med hur regleringen skulle ha bedrivits om den skett en-

1 igt h istori ska fdrhdl I anden.

Mark fdr anliiqqninqar. Tekniska ftiremAl

I ansijkan har under rubrjken Mark fdr anliiggningar redovisats
vilka fastigheter som bercirs av planerade arbeten,

Savitt avser arbeten i RAdasjdn, Stiloppet och Stensidn, ager

Mdl ndal s stad bercirda fasti gheter. 0verenskommel se har trdffats
ned dqaren av Grevediimmet f0r arbetena dar.

Den p&verkan son ti i I kommer i fdrh&l I ande ti l1 ursprungl i gt fdr-
slag iir inverkan av hdjd diimningsgrdns j Stensidn.

Pdverkan av h0jd ddmningsgriins berdr Stensiijns strander sant

StAloppet i successivt minskande grad upp till i hdjd med gang-

bron, ddr fal lftjrl usterna upphdr.
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Som redovisats ovan kommer de historiska hcigsta tiverdamn ingarna av

Stensjdn att begriinsas. Deremot antas antal et iiverdamni ngar av

Stensjdn i inter"vallet mellan nuvarande diimningsgrdns och 23 cm

dver denna ddmningsgrdns att dka nigot under vegetati onsperi oden.

Hur den 6kade frekvensen av sm& dverddmningar ska vagas mot mins-
kade htiga civerdiimningar iir inte undenstikt. Generellt kan dock fdr-
utsattas att fane hiiga dverdiimningar vd1 kompenserar fdr nAgot

dkat antal sme dverdamn i nqar.

Merparten av marken utmed Stensjrin samt Stiloppet ags av Mdlndals

stad.

Vid Stensjdn finns tvA annan tillhdriga fastigheter som berijrs av

ddmningshcijningen. Det iir fastigheterna Sj<ivalla 1:3 och 1:28.

Fdr dessa fastigheter giiller att Mdindals stad enligt detaljplan
har rdtt att ldsa in strandmark fdr allmiin olatsmark. I detta mal

erfordras sil edes i nga yrkanden om tvAngsriitt och j nte hel I er
prdvni ng av i nt r&ngsersiittn i ngar.

Betrbffande Redasjtjn innebar det planerade reg I erj ng s hand havandet

inte nigra ersattni ngsgj I 1a skador, jamfdrt med den reglering som

bedrivjts under mer dn 30 6rs tid. Tvartom kommer de hdgsta dver-
damningarna att i praktjken upphdra med den avsedda vattenhushill-
ni ngen.

Negra ersattnjngsgilla skador utmed R6dasjdn kan i nte fdrutses .

Mril ndal s stad samtMarkerna runt Redasjdn 6gs till stcirsta del av

av Hiirrvda kommun.

I (Bilaqa C) har sammanstdllts uppgifter avseende strandnera fas-
tigheter, sorn dgs av annan dn stikandena samt fastighetskartor.

Mciindals stads mark som omfattar parkeringen vid Gunnebo kommer

att berdras, liksom redan idag, av hdga vattennivAer i Stensjdn

som civersvdmmar delar av oarkerinqen. Fdr att notverka att parke-
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ringsplatsen tidvis inte kan anvdndas, avser scikandena att hcija

nivAn pd delar av parkeringen fijr att minska besvdren med vatten
pd parkeri ngsytan.

Tilldtliqhet

I ansdkan redovisas fiirutsiittn i ngarna fiir projektets tillitlighet.
De nu redovisade fdriindringarna av regleringens handhavande, dnd-

rar jnte bedtimningen att det inte fdrel igger negot hinder mot

fdretagets ti I 1At1 i ghet.

Tvdrtom mi noteras att fortsatta ekosystens kapande dverddmningar

av Redasjdn sakerstaller att fdretaget iir liimpligt utformat till
fdrmin fcir miljdn, samtidigt som syftet att begrlinsa samhdllsskad-

iiga dversvdmningar i nedre Mdlndals in uppnds.

Pl anfriqor m.m.

Jiimfdrt med fdnslaget i ansdkan, har placeringen av den nya gdng-

bron vid St6loppets tivre del andrats. Gdngbron dr tiinkt att anlag-
gas i sarnma ldge som den nuvarande. Harjgenom undv'i ks att gal lande

detaljplan fdr broliiget ska behdva tindras.

Det ansiikta fiiretaget strider siledes inte mot nAgon faststiil 1d

p1 an e1 I er al I mdnna p1 aneri ngssynpunkter.

Detaljplanen medger Miilndals stad att ltisa strandmark fcir allmiin
platsmark vid de fastigheter som pAverkas av htijd dlimningsgrdns i
Stensjdn.

Arbetena i Stel oppet

seende Ridasjiin som

med marker.

Vad som ti I i kommer,

iir del s hdjning av

hdjd damningsgrans i

jamfbrt med vad ursprungl ig
delar av parkeri ngsytan vid
Sten sj cin.

ansdkan omfattar,
Gunnebo och dei s

bertir sivlil det kommunala naturreservatet av-

kul turreservatet som omfattar Gunnebo slott
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Pivenkan pa kul turreservatet av nigot fler lAga tiverddmningar samt

fdrre hdga iiverdiimningar beddms vara utan betydelse fijr reserva-
tets syfte. Hcijningen av parkeringsytan innebiir biittre parkerings-
fcirhdllanden, jiimfdrt med vad som gdller vid nuvanande fdrh&llan-
den, dd parkeringen dversvdmmas delvis redan nar vattenytan j
Stensjdn ndrmar sig den nuvarande damningsgransen.

I enlighet med vad sorn ursprungligen fdrutsatts, hemstdller srikan-

dena att mark- och miljcidomstolen ska prdva projektets inverkan pd

reservaten samt behovet av dispenser.

Viilkor

De villkor fijr verksamheten som fdresiagits i ansdkan och under

mAiets handldggning samt i denna skrift iir enligt fOljande.

1 Fcirhandstappn ing frin, respekti ve inneh&l I ande av vatten i ,

StensjOn-Radasjctn ska ske med utgangspunkt fren styr- och

d ri ft6verva kn i ngssystemet med samtidigt beaktande av att
olagenheter av flciden och vattenstdnd sA lAngt nimligt be-

grensas.

Fcirhandstappni ng fr&n Stensjdn f&r vi d prognos om fdre-
stiende hctga fldden ske med den begriinsningen att vatten-
st&ndet vi d pegel i nti i I Mdl ndal s centrum ej iiversti ger

+ 2,90 n.

3. InnehAllande av vatten i Stensjbn-Redasjdn fAr ske i syfte
att medverka till att vattenniven vid pegel intill M6lndals

centrum h&1ls hiigst pd + 2,90 m.

4. Nar vattenstandet i Stensjdn dverstiger diimni ngsgriinsen

+49,95 m ska normalt minst de fldden som anges i Bilaga G

tj I I ansdkan fcir oli ka vattenstand tappas fran Stensid

diimme.
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5. En minimitappning om 0,3 m3/s ska alltid fnamsldppas genom

Stensjd diirme. Vid san kn i ng sgransen f&r minimitappningen

begrdnsas tjll den nyttiga tillrinnjngen on den ar mindne

iin 0,3 m3/s.

6. Vid prognos om vattenstand 6ver + 1,20 m i Griteborgs hamn

f&r tappni ng frAn Stensjdn begriinsas ti 1 I rni nimi tappni ng

enligt punkt 5 under hdgst 12 timmar oaktat att dAmnjngs-

griinsen i Stensjiin iiverskri di ts.

7. Regleringen av vattenstandet i Stensjiin ska ske med syftet
att vattenstendet i RAdasjdn fortsatt kommer att innebdna

ekosystems kapan de dverddmningar under vegetat j onsperi oden I
april - 31 oktober, i en utstrackning som motsvarar hur re-
gi eri ngen bedrj v'i ts under peri oden i985-2013.

Under arbetstiden dd arbeten utftirs vid och nedstrdms Sten-

sjd damme galier inte villkor 5. Under denna tid ska 0,2

m3/s framsldppas genom Stensjti ddrnme varav 0,05 m3/s i den

av arbeten berrirda fdran och 0,15 m3/s i den andra fdran.

Grumlande arbeten nedstrtims Stensj0n fir'inte utfdras under

perioden L/L0 - L5/5. FAngdamm i Greveddmmet fir vjd behov

rjvas efter den 1/10 dven om det kan fijranleda viss grum-
'l i ng.

Arbeten vid Greveddmmet fdr inte utfdras under perioden

16/5 - 30/6.

Vid isbelaggning ska det tillses att en vak tas upp och

hd'l 1s iippen i Stensjdns inlopp ftir dvervintrande fdglar.
Vaken bdr vid normalvinterfdrhalIanden omfatta ca 100 - 200

n'.

Ett kontrol 'l prog ram fdr civervakning av arbetenas utftirande
ska upprdttas i samr&d med tillsynsmyndigheten.

I samband med ombyggnad av Stensjd ddmme ska i samrid med

ti I 1 synsmyndi gheten och fiskebiolog.isk expertis, anliiggas

0

10.

i1.

12.

1?
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14,

Genom ilyngelledaren ska siiippas det vatten som behdvs f<ir

dl yngel ledarens funkti on.

Alyngelledaren ska vara i dri ft &tminstone under tiden 1

maj - 30 september.

Det Svilar sdkandena en latent skyldighet att ndr tillsyns-
myndigheten pAkallar det med hansyn till naturvdrds- och

fiskeintresse, anldgga fi s kvandri ngsviig fdrbi Stensjd ddmme

samt vid Greveddmmets hctgra (norra) fAra fdrbi darnmliiget.

I fiskviigarna ska sliippas det vatten som behcjvs fijr fiskvS-
garnas funktion, si ldnge tappningen frin Stensi6n rdcker
till detta.

0m endast minimitappning tappas frAn Stensjri demme, ska

minimitappningen sl dppas i fiskvdgen.

Det fdreslds att effekterna av regleringen ska fdljas under en

oriivoti d om tre er.

en Slyngelledare vid Stensj<i ddmme

htigra (norra) fira vid danmlfrget.
samt vid Grevedemmets

fr6n det att den nya regleringen tagits
reglering samt en jAmfiirande beriikning

skett orn tidigare fdrutsdttningar kvar-

S<ikandena ska inom tre &r

i dri ft, redovisa faktisk
av hur reglering skul1e ha

statt.

Sdkandena ska vidare, i fdrekommande fall, redovisa ftirslag p& 6t-
gdrder fiir att battre iiverensstemmel se med historiska ekosysten-

skapande fdrhdl i anden ska uppnds.

Sakdqare

0van har redovisats bedcimningen att negon p&verkan pa strandfas-
tigheter i nte uppkommer.
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Fcir Stens jiin gii l1er
diimn i ngs hdj n i ng .

Samrid har skett med

sjdn som Redasjdn,

!).

att fastjgheter ned strandmark berdrs av

dgare ti11 s trandfast i gheter vid sdvlil Sten-
enl j gt bifogad fa sti ghetsfdrtec kn i ng (Bilaqa

Fastighetsdgare enligt Bilaga D kan betraktas som sakdgare.

Yrkanden

M0lndals Kvarnby och Mdlndals stad hemstiiller, fOr undvikande av

sanhdlls- och mi ljdskadliga iiversviimn i ngar i nedre l'16lndalsin, om

tilistdnd enligt miijtibalken att

1. utfdra grevning i Stdloppet samt vid inioppet och utloppet
fiir Stensjiin,

ta bort befintiig gingbro i dvre de1en av St6loppet och ut-
fiira en ny,

upprusta och siikra Stensjti ddmme samt anordna och nyttja
nya luckor i dammet, avsedda fijr den nya ddmningsgrdnsen
+49,95 m,

anliigga och nyttja en avbrirdningstub melian Stensjijn och

Greveddmmet,

nensa och grava vid Grevediirnrnet uppstrdms dammarna,

bygga om dammarna vid Grevediinrnet,

utfdra borttagning av hindrande triid, vdxtlighet och

sedimenteringar i Grevedemmets stidra (viinstra) fara,

4.

2.

6.

7.
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utfdra borttagning av hindrande triid, viixtl ighet och
sedimenteringar samt mindre grdvning i Grevedammets norra
(hiigra) fdra samt borttagning av och omplacering av hind-
rande stenar i delar av strdmfaran, samt

9. bedriva reglering av Stensj<in enl igt redovi sad vattenhus-
hd1 I ni ngsstrateg i .

Diirtill begAres l ag l i gfiirki ari ng av Stensjci diimme och dammarna j
Greveddnmet.

Vidare hemstdlles om en arbetstid om sju Ar, tjd fdr talan om

ofdrutsedd skada om tio ar. Diirtil l hemstdlles om verkstiilliohets-
fcirordnande.

Mijl nda l s Kvarnby
genom

Miilndals Stad

, /---L-</-----:
Louis Vasseur


