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Anmälan enligt 11 kap 15 § miljöbalken angående
rensmuddring i farleden in till Ystads hamn

Besöksadress

Kungsgatan 13

ö Boulevarden 62 A
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044-25 20 00 vx

Telefax

040-25 22 55

044-25 22 55

PostgirofBankglro E-post

6 88 11-9

5050-3739

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Sjöfartsverket har i skrivelse inkommen till Länsstyrelsen 2009-03-10 anmält att man
avser utföra rensmuddring i farleden in till Ystads hamn.

Mängd muddermassor som behövs tas bort beräknas till ca 3 000 m3. Mudder-
massoma består av sand och finkomigt material, och bedöms erfarenhetsmässigt inte
innehålla betydande föroreningar. Avsikten är därför att använda massoma för
utfyllnad eller dumpning på det sätt som anges i deldom i mål M 3375-06.
Hanteringen av massoma kommer under dessa förutsättningar att utgöra en del av
kontrollprogrammet, varvid hanteringen kommer att vara i enlighet med vad som
anges i domen. Fordras istället mellanlagring av massoma på land, kommer anmälan
att göras till Myndighetsnämnden i Ystads kommun.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
(MB). Enligt 11 kap. 15 § MB behövs inte tillstånd för att utföra rensmuddringar för
att bibehålla vattnets djup eller läge. Rensmuddringen får inte medföra att vattnets
djup eller läge ändras i förhållande till tidigare fast botten. Vidare gäller det enligt 11
kap. 15 § MB att om arbetena berör en fastighet som tillhör någon annan, skall
fastighetsägaren alltid underrättas innan arbetena påbörjas. Om fisket kan skadas,
skall anmälan om de planerade arbetena göras till Länsstyrelsen innan arbetena
påbörjas.

Enligt Länsstyrelsens bedönming kommer den planerade rensmuddringen att
innebära en begränsad miljöpåverkan, varför den kan genomföras enligt anmälan.

Arbetena skall utföras i samband med muddringsarbetena och ombyggnaden av
Ystads hamn som regleras i deldom i mål M 3375-06 från Miljödomstolen, Växjö
Tingsrätt, och samma villkor skall gälla för aktuell rensmuddring.
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När underhållsmuddringen slutförts skall Sjöfartsverket inom fyra veckor
redovisa tidsperiod för arbetena, muddrad mängd massor, uppskattat spill och
eventuellt fdrorenade massor till Länsstyrelsen.
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Kopia till:
Miljöavdelningen i Ystads kommun, 271 80 YSTAD
Fiske- och vattenvårdsenheten
Akten




