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Vattenverksamhet gällande utbyggnad av befintlig brygga 
 

Sammanfattning 
Anmälan om vattenverksamhet gällande utbyggnad av befintlig brygga. 
 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) beslutar att förelägga Karl Kristian 
Tysander med personnummer 198206040290 att utföra den anmälda 
vattenverksamheten med följande försiktighetsåtgärder.  

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan och tillhörande 
kompletterande uppgifter i ärendet. Förändringar ska anmälas till miljö- och 
hälsoskyddsenheten  

 Verksamheten får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti 

 Riktvärden för byggbuller i enlighet med Naturvårdsverket allmänna råd NFS 
2004:15 ska följas 

 Vid arbeten i och kring vattnet ska i första hand biologiskt nedbrytbara 

hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och 
läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon. 

 Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska 
genast anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten 

 Om olägenheter uppstår kan miljö- och hälsoskyddsenheten ställa krav på 
ytterligare skyddsåtgärder eller begränsningar i verksamheten 

 
 

2. Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutar att ta ut en avgift för nedlagd 
handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 6630 kr (6 timmar à 
1105 kr). 

 
Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7§§ , 27 kap 1 § miljöbalken samt 19§ 
förordningen om vattenverksamhet.  
 
När åtgärderna har utförts ska detta meddelas till miljö- och hälsoskyddsenheten.  
 
Detta beslut kan överklagas enligt bilaga 
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Bakgrund 
Anmälan gäller utbyggnad och renovering av befintlig brygganläggning. Bryggan som 
är en flytbrygga, kommer efter utbyggnad att bli 12 meter lång och 2,4 meter bred. 
Den befintliga bryggan är i mycket dåligt skick och utformad på ett sådant sätt att 
den inte fungerar bra att ha en båt liggande vid då den är för hög.  
 
Fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelserna och åtgärden har fått beslut om  
strandskyddsdispens den 20 juni 2017.   
 
Fastigheten ingår i ett större kustområde av riksintresse, där natur- och kulturvärdena 
är så stora, att exploatering och andra ingrepp i miljön enligt 4 kap miljöbalken bara 
får ske, om dessa värden inte skadas. Turismens och friluftslivets intressen ska 
beaktas. 
 
Fastigheten om fattas inte av detaljplan. 
 

Enhetens slutsatser 

Enligt fiskeriverkets habitatmodell BALANCE (BAltic seA management-Nature 
Conservationsand sustainable development of the ecosystem through spacial 
planning) framgår att platsen har förutsättningar att vara ett reproduktions- och 
uppväxtområde för abborre, gädda och gös. Kommunen har utfört en 
naturinventering i området 2008 som då bedömdes ha lokalt värde och klass 3 på en 
4-gradig skala där 4 är högst. Området har bedömts ha höga värden för 
varmvattenfiskarter som abborre, gädda och gös. 
 
Åtgärdens påverkan bedöms dock inte vara större än att nyttan överväger den skada 
den innebär. Bryggan bedöms inte vara orimligt stor och då det fanns en befintlig 
brygga innebär åtgärden ingen påverkan på den känsliga strandzonen. Åtgärden har 
även genomgått prövning av strandskydd som delvis bygger på samma underlag.  
 

Information 
För att få utföra åtgärden krävs att du har rådighet över vattenområdet där den ska 
utföras. Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller att avtal med 
vattenägaren. Sökanden ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de 
försiktighetsåtgärder som föreskrivits i beslutet följs.  

 

Avgift 
Faktura skickas separat. Taxan finns i sin helhet på www.osteraker .se 
 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Bilaga 1. Anmälningshandlingar 
Bilaga 2. Yttrande  
 
 
 
 
Maria Lindström Markus Andersson 
Miljö- och hälsoskyddschef  Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Protokollsutdrag till: Sökande 


