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Mark- och miljödomstolen 

 

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Länsstyrelsen i Värmlands län 

ansökt om tillstånd till vattenverksamhet avseende restaurering av flottningsrensad del av 

norra Klarälven. Det handlar om återförande av sten och grus till älvfåran samt schaktning 

och flyttning av material inom de i ansökan med bilagor angivna områdena. Verksamheten 

uppges beröra ett större antal fastigheter i och utmed norra Klarälven på sträckan Höljes-

Sysslebäck i Torsby kommun (ca 25 km). Domstolen skickar en kopia av denna kungörelse 

till de av länsstyrelsen uppgivna sakägarna. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 

 

Länsstyrelsen har vidare yrkat tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken för att tillfälligt ta 

i anspråk mark inom berörda fastigheter för de arbeten som ansökan avser. Länsstyrelsen 

har ansett att detta intrång är så begränsat att någon ersättning inte erbjuds. 

 

Ägare av fastigheter som berörs av ansökan avseende vattenverksamhet ska till mark- och 

miljödomstolen uppge innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som 

har upplåtits i fastigheten. Underlåts detta utan giltigt skäl och uppstår på grund av detta 

skada för sådana sakägare, ska fastighetsägaren ersätta skadan. 

 

Synpunkter och yttranden med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen 

ska ges in skriftligen till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 

28 Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se senast den 24 april 2020. 

Domstolens målnummer M 5215-19 ska anges. Yrkanden om ersättning framställs 

skriftligen helst inom samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna. Om 

huvudförhandling hålls ska yrkanden om ersättning framställas senast vid den, annars kan 

de komma att avvisas. 

 

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

Jonsson, Torsby kommun, Nya Torget 8, 685 30 Torsby, tel. 0560-160 84. Ansökan finns 

också på Länsstyrelsen i Värmlands webbplats: 

www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske/restaurering-klaralven.html 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands 

Folkblad. 


