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Älvräddarnas Samorganisation 

Miljöbalken 

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 

sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 

naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

   Miljöbalken skall tillämpas så att  

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

 

 



Älvräddarnas Samorganisation 

Miljöbalken 
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

  

Hänsynsregler 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som 

behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 

art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta 

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 

som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 

 

 



Älvräddarnas Samorganisation 

Miljöbalken 
24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 

Verkan av domar och beslut enligt miljöbalken 

  

2 § Tillståndet förfaller, om tillståndshavaren inte iakttar 

de bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen   

3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla 

tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet  

  

2. när tillståndet, eller villkor som gäller för 

verksamheten eller åtgärden inte har följts och 

avvikelsen inte är av ringa betydelse, 

3. om det till följd av verksamheten har uppkommit någon 

olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten eller åtgärden tilläts, 

7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser 

till följd av EU-medlemskapet, 

 

 

 



Älvräddarnas Samorganisation 

Miljöbalken 
26 kap. Tillsyn 

 

Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport 

19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som 

kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 

påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 

verkningar. 

   Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan 

åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på 

annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 

åtgärdens påverkan på miljön. 

 

 

 



Älvräddarnas Samorganisation 

Viiforsen 
Under rubriken F. Återreglering av korttidsreglerat vatten. 

(Nedre Ljungans Korttidsreglering, etapp II). 

  

Vattenhushållningen vid Skalböle och Viiforsens kraftverk 

skall så handhavas att den korttidsreglerade tillrinningen till 

Marmen blir helt återreglerad nedströms Viiforsens kraftverk. 

  

Under rubriken 8. Vattenhushållning (Viforsens kraftverk). 

 

I Marmen får vattenståndet i samband med dylik återreglering 

variera med högst 60 cm under tiden 1.10-15.5 och högst 30 

cm under tiden 16.5-30.9, allt under dämningsgränsen. 

 

 

 



Älvräddarnas Samorganisation 

Viiforsen 
Angående återregleringskravet av korttidsreglerat vatten 

nedströms Viiforsens krv, Dom 1983-01-25 pkt F, har SMHI 

historiskt ansett att en vattenståndsvariation per dygn med ca 

25 cm utgjort gränsen för det tillåtna. Då pegeln Nedre 

Viiforsen förstördes under det höga flödet 2000 bestämdes, i 

samråd med dåvarande Sydkraft, att kontrollen mha 

timtappningsuppgifter fr krv var tillräcklig, istället för en 

återuppbyggnad av pegeln. Ca 25 cm/dygn ansågs då 

motsvara ca 45 m3/s och dygn. Detta är alltså inga fasta 

gränser som står i domen utan en tolkning av vad SMHI tills 

vidare anser vara gränsen för det tillåtna. 

   

Hälsningar 

Christer Gustafsson 

SMHI 

 

 

 



Älvräddarnas Samorganisation 

Viiforsen 
Vår syn på formuleringen: 

Vattenhushållningen vid Skalböle och Viiforsens kraftverk 

skall så handhavas att den korttidsreglerade tillrinningen till 

Marmen blir helt återreglerad nedströms Viiforsens kraftverk. 

 

Återreglering av korttidsreglerade tillrinningen till 

Marmen = Ljungans naturliga flöden – årstidsregleringen  

 

Fråga: 

Kan Statkraft sköta regleringen på det sättet med nuvarande 

sänknings- och dämningsgränser? 
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