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www.lansstyrelsen.se
vattenkraft.info

• Kamera, gärna med inbyggd GPS

FÖR MER UTFÖRLIG INFO
alvraddarna.se/tillsyn

• GPS, finns i de flesta smarta mobiler
• Dagens tidning för fotografering av
objekt med säker datummärkning
• Penna och anteckningsblock

www.alvraddarna.se

TILLSYN AV
VATTENVERKSAMHET
Denna guide är för dig som vill veta mer om egen tillsyn av vattenverksamhet/vattenkraftverk som kräver
tillstånd enligt Miljöbalken. Informationen är utgiven
av Älvräddarnas Samorganisation med stöd av
anslag 1:12 från Havs- och Vattenmyndigheten

TILLSYN AV VATTENKRAFTVERK
1) Lokalisera vattenkraftverket

Utförs via karta eller på plats. På webben finns mycket
bra kartor att tillgå på adressen:
http://kso2.lantmateriet.se

2) Kontrollera tillstånd

Kontakta aktuell länsstyrelse och hör med dem vilka
domar de har för det kraftverk du tänkt kontrollera.
Här är det bra att ha full koll på kartan så att du kan
berätta vart kraftverket ligger. Närmaste ort, kommun,
vattendrag o.s.v.

3) Läs vattendomar

Detta kan vara ett klurigt steg eftersom det ofta är äldre
domar och det faktum att språket i alla domar är av
juridisk karaktär. Det är i detta skede man hittar om
eventuella brott begås av verksamhetsutövaren.

VATTENDOMAR
När du läser igenom en vattendom så är det ofta så att
du vill hitta specifika områden. Har de rätt att torrlägga
o.s.v. De bestämmelser de fått, gällande hur vattnet
skall skötas, står oftast under en rubrik som
kallas vattenhushållning.
Du skall också leta efter saker som används för vattenytans bestämmande. Detta görs i förhållande till fixpunkter. Dessa sitter
oftast fast i stenar el. klippor och består av
metalldubbar. Att flytta eller ändra dessa är olagligt
så se till att du hittar den och att den stämmer med
beskrivningen i domen. Ofta finns det också bestämt att
det skall finnas en pegel, det är som en linjal som visar
vattennivån.

Som du ser så står och faller allt med att du hittat
vattendom/ar. Skulle Länsstyrelsen inte ha någon,
kontakta Mark– och miljödomstolen istället.
De kan eventuellt ta betalt för att lämna ut domar
men försök alltid få dem via mejl, då brukar det gå
utan kostnad. Om varken Länstyrelsen eller markoch miljödomstolen har några domar, så har du
förmodligen hittat ett kraftverk utan tillstånd.
Då blir det förnyad kontakt med länsstyrelsen. Men
innan dess bör du ta en titt på nästa sida.

TILLSYN, LÄNSTYRELSEN
Detta är det skede då tillsynsmyndigheten startar
sitt jobb. Det är viktigt att du har skaffat fram all
information man kan innan du kontaktar dem.
I det här läget skall du försöka få fram så mycket du
kan åt länsstyrelsen för att underlätta.
Hitta inte på egna fakta för det skall gå att lita
på den information du delger dem. Det vinner du
på i längden. Fotografera allt du kommer åt vid
kraftverket. Dammluckor, kraftverk, torrfåror o.s.v.
Skriv ned dina funderingar och frågor.
När du samlat all information du kan komma på
är det dags att kontakta länsstyrelsen. Du kommer
nu att ge länsstyrelsen information för att de skall
utföra tillsyn vid kraftverket. Detta är bra att göra
via mejl där du även ber du om ett s.k. diarienummer.
Det är att du ska kunna följa ärendet och för att ska
vara lätt för Länstyrelsen att plocka fram det om du
har frågor.
Skulle kraftverket ha en gällande vattendom så kollar
man så att de följer bestämmelserna i domen. Hittar man felaktigheter så är det samma sak som ovan:
Dokumentera så mycket du kan och ha gärna med en
dagstidning  så att du fotografera den på plats för att
bevisa vilken dag det är.
Mer information finns på Älvräddarnas hemsida.
Där du även hittar en ordlista:
http://alvraddarna.se/tillsyn.

