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INFORMATION OM VAD SOM GÄLLER VID LÅGA 
VATTENSTÅND  

LÄGET INFÖR SOMMAREN 2018  
Med anledning av den torra, varma inledningen på sommaren sjunker nu vatten-
nivåer snabbt. Länsstyrelsen skickar därför ut information till er verksamhetsutö-
vare vid vattenkraftverk och dammregleringar om vad som gäller vid låga vatten-
nivåer.  

HUSHÅLL MED VATTEN FÖR ATT MINSKA PÅVERKAN PÅ MILJÖN  
För att minska risken för en negativ påverkan på miljön är det viktigt att en hus-
hållning med vattnet görs, till exempel genom att alltid hålla en minimitappning 
från vattenmagasinet för att hindra uttorkning av vattendraget ned-ströms. Enligt 
hänsynsreglerna i 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet ut-
föra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 

VAD STÅR I TILLSTÅNDET?  
Inför sommaren kan det vara bra att uppdatera sig om vad som står i tillståndet 
för verksamheten. Detta då villkor i tillstånd ska följas. Om sommaren och hös-
ten blir fortsatt torr kan det dock uppstå situationer då det kan vara svårt att följa 
villkoren och för att minimera en negativ påverkan på vattendrag nedströms kan 
avsteg behöva göras från tillståndet. Det är dock endast Mark-och miljödomsto-
len som kan godkänna att man frångår villkor i ett tillstånd. Det finns en möjlig-
het att hos domstolen i efterhand ansöka om godkännande enligt 11 kap. 16 § 
miljöbalken. En sådan ansökan görs lämpligen när situationen har stabiliserats, 
och tillstånd åter kan följas.  
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KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN  
Det är Länsstyrelsen som har tillsynen över vattenkraftverk, dammar och regle-
ringar. Om det uppstår situationer då det är svårt att följa villkor i ett tillstånd el-
ler svårt att hålla en minimitappning ska Länsstyrelsen omedelbart informeras.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska en verk-
samhetsutövare fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna 
med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar 
och bedömningar ska dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftstörning el-
ler liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller mil-
jön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om 
detta.  
 
För att komma i kontakt med handläggare av vattenverksamhet:  
Telefon växel: 010-223 70 00  
 
Länsstyrelsens allmänna e-post: kronoberg@lansstyrelsen.se  
 
På Länsstyrelsens hemsida finns mer information:  
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat.html 
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