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 Anges vid kontakt med domstolen  
 

 
Dok.Id 500485 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
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351 03 Växjö 
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08:00–16:00 

 
E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

 

Ansökningar i miljömål 

 

Mål M 2627-19 

Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Karlshamns Energi och Vatten  AB 

och Mieåns vattenregleringsförening upa ansökt om tillstånd till ombyggnad av 

regleringsdammen m.m. i sjön Mien i Tingsryd kommun. Yrkandena omfattar bland annat 

tillstånd att riva ut befintlig dammbyggnad och att få uppföra en ny, att muddra och därvid 

vidta erforderliga åtgärder, att i efterhand få godkänt att Karlshamns Energi och Vatten  

AB har avvikit från vattenhushållningsbestämmelserna för Miens reglering samt att få 

genomföra åtgärder inom vattenskyddsområde Långasjön-Mien. Anläggningarna för de 

sökta vattenverksamheterna är idag, eller blir om tillstånd lämnas, belägna inom 

fastigheterna Midingsbråte 1:49, 1:50 samt Gäddeviksås 1:62, Tingsryds kommun. 

 

Verksamheterna uppges beröra följande fastigheter: Midingsbråte 1:49, 1:50 samt 

Gäddeviksås 1:62. Därutöver berörs även av ett samfällt vattenområde för fastigheterna 

Midingsbråte 1:49, 1:50; Gäddeviksås 1:3, 1:5, 1:9, 1:14, 1:17, 1:19, 1:21, 1:22, 1:58, 

1:62-64, 1:71-73 (samtliga inom Tingsryds kommun). 

 

Mål M 3583-19 

Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Rune Nilsson ansökt om omprövning 

alternativt tillstånd att på fastigheterna Gäddeviksås 1:34 och Midingsbråte 1:50, Tingsryds 

kommun, få bibehålla befintlig vattenkraftsanläggning, att få förändra vattnets djup och 

läge, att få bedriva vattenverksamhet med två turbiner med en total slukförmåga om 2,2 

m3/s samt att i gränslinjen mellan de två fastigheterna, genom en befintlig flodlucka, få 

leda ut maximalt 2,5 m3/s samt att få tillstånd att utföra åtgärder inom vattenskyddsområde 

Långasjön-Mien (domstolens). De ansökta verksamheterna inom  mål M 3583-19 omfattas 

av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 

 

Verksamheten uppges beröra följande fastigheter:  

 

Gäddeviksås 1:34; Midingsbråte 1:50 (båda inom Tingsryds kommun). 

 

Synpunkter med anledning av de två ansökningarna och miljökonsekvensbeskrivningen i 

mål M 3583-19 ska ges in skriftligen till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 

81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast den 3 januari 2020. 

Domstolens målnummer M 2627-19 och/eller M 3583-19 ska anges, beroende på vilken 

ansökan som berörs av synpunkterna. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen 

inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får 

avvisa senare framställda yrkanden. 

 

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

båda ansökningsmålen: 

 



VÄXJÖ TINGSRÄTT M 2627-19 
Mark- och miljödomstolen  

 

Oskar Widell, Kommunledningsförvaltningen, Tingsryds kommun, Box 88, Torggatan 12, 

362 22 Tingsryd. Telefon 0477-44193. 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning, 

Sydöstran samt Växjöbladet/Kronobergaren. 

 

Mark- och miljödomstolen 

 

 

 


