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Omprövning av vattenhushållningsbestämmelser vid Storjuktan, Sorsele kommun 

 

Dåvarande vattendomstolen vid Umeå tingsrätt, fastställde i dom den 15 november 1991 

(mål VA 30/72) bl.a. följande vattenhushållningsbestämmelse att gälla för Juktans 

överledning och pumpkraftstation, Storjuktan: 

 
2. Tappningen vid regleringsdammen får inte underskrida 5 m3/s under tiden 15 maj – 15 oktober 

och 3 m3/s under övrig tid med undantag för tappning av 6 m3/s skall ske under tiden 23 april – 30 

april och att sökanden äger tappa 3 m3/s i stället för 5 m3/s under tiden 14 maj – 1 juni.  

 

Vattenfall Vattenkraft AB har nu ansökt om omprövning av den nämnda bestämmelsen 

och yrkar att den får följande lydelse.  

 

Tappningen vid Storjuktans regleringsdamm anpassas så att vattenföringen, mätt vid 

pegeln i Sikselets utlopp, inte underskrider 2,5 m3/s. Från vårflodens start inleds en 

period med högre minimivattenföring. Som indikator på vårflodens start nyttjas den 

bestämmelse som reglerar Storumans återfyllnad. 

Dagen efter att den oreglerade tillrinningen till Storuman under tre på varandra 

följande dygn överskridit 100 m3/s, dock tidigast den 1/5 och senast den 15/5, ökas 

tappningen. Denna dag benämns som dag 0. Vattenföringen vid Sikselets 

utlopp skall under nedan angivna period inte underskrida:  

Dag 1-13: 7,0 m3/s (13 dagar) 

Dag 14-20: 11,5 m3/s (7 dagar) 

Dag 21-39: 9,0 m3/s (19 dagar) 

Dag 40-50: 7,0 m3/s (11 dagar) 

Dag 51-90: 5,0 m3/s (45 dagar) 

Dag 91-130: 3,5 m3/s (35 dagar) 

Dag 131-207: 3,0 m3/s (77 dagar) 

Ändring av tappningen vid regleringsdammen skall göras så mjukt som möjligt.  
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Enligt sökanden berörs inga fastigheter av den sökta ändringen eftersom redan nu gällande 

villkor möjliggör för sökanden att genomföra en högre tappning under vår/försommartid 

och att den marginellt minskade tappningen under höst/vinter inte bedöms ge någon menlig 

påverkan på fastigheterna längs med Juktån.  

 

Synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och 

miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post mmd.umea@dom.se senast den 

27 december 2019. Domstolens målnummer M 1896-19 ska anges. Yrkanden om 

ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras 

på handlingarna. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Annika 

Persson, Storumans kommun, Blå vägen 242, Storuman, tfn 0951-140 00. 

 

Eventuella kallelser och andra meddelanden införs i Västerbottens-Kuriren, Folkbladet, 

Västerbotten och Lokaltidningen. 
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