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Ansökan om ändring av villkor i dom om tillstånd till vattenverksamhet för byte av 
Maskinåbron, Umeå kommun 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, lämnade i dom den 17 december 2019 Umeå 
kommun tillstånd till vattenverksamhet för byte av Maskinåbron i Sävar i Umeå kommun.  
 
Umeå kommun har nu ansökt om ändring av villkor 3 i nämnda dom som stadgar att innan 
arbetena påbörjas ska flodpärlmusslorna flyttas. Umeå kommun har i första hand yrkat att 
villkoret ska upphävas och i andra hand att villkoret ska kompletteras med en delegation till 
Länsstyrelsen i Västerbottens län att få ge närmare anvisningar om under vilka förhållanden 
flodpärlmussla behöver flyttas. Umeå kommun har som skäl för sin ansökan anfört i 
huvudsak att det är uppenbart att villkoret inte längre behövs då de huvudsakliga momenten 
vid vilka grumling uppstår inte längre kommer att genomföras till följd av ny planerad 
metod. Enligt tidigare dom berörs fastigheterna Umeå Sävar 61:1 och 66:1 samt 
samfälligheten Umeå Sävar S:15 i Umeå kommun av verksamheten. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen senast den 20 april 2021. 
Yrkanden om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma 
att avgöras utan huvudförhandling. 
  
Synpunkter skickas till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå 
eller via e-post mmd.umea@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även 
e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 671-21. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Gabriella 
Viklund, Umeå tingsrätt, Nygatan 45 i Umeå, Tel. 090-17 21 00. 
 
Eventuella kallelser och andra meddelanden införs i Västerbottens Kuriren och Folkbladet 
Västerbotten. 
 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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