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Mark- och miljödomstolen
Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Lerums kommun ansökt om
godkännande av utförda åtgärder i Lilla Stamsjön och på befintlig dammkonstruktion samt
tillstånd anlägga fiskväg vid utloppet av Lilla Stamsjön i Lerums kommun.
Lerums kommun har genomfört åtgärder kopplat till högvattenflöden i utloppet av Lilla
Stamsjön. Åtgärderna har genomförts så att vattennivån återställs/bibehålls i Lilla Stamsjön
och skapar förutsättningar för ett kontinuerligt flöde i nedströms liggande Alebäcken.
Kommunen avser också att utföra en fiskväg som passerar den gamla dammkonstruktion
som före åtgärd dämde upp sjön. Åtgärderna omfattas av följande vattenverksamheter:
1) Anlägga en sjötröskel som självreglerande och med naturliga variationer ska hålla
vattenytan20 i Lilla Stamsjön mellan nivåerna +55,8 m och + 56,4 m.
2) Såga ut ett avsnitt i den gamla dammkonstruktionen.
3) Anlägga en fiskväg på en sträcka om ca 45 meter från ca 10 meter nedströms
dammkonstruktionen, förbi dammvallen och vidare uppströms i den gamla dammen och
bäckfåran.
En s.k. liten miljökonsekvensutredning har getts in. Verksamheten uppges beröra följande
fastigheter, samtliga i Lerums kommun.
Dergården 1:3; Hallegården 1:4, 1:15, 1:38, 1:44, 1:53, 1:65, 1:106 och 1:107; Hallsås 1:18,
1:19, 1:22, 1:47, 2:10, 2:45, 2:80, 2:138, 2:139, 2:145-2:156, 2:159-2:161, 2:163, 2:274 och 3:1;
Knappekulla 3:1 och 4:1; Kolboryd 1:1 och 1:6; Lerum 2:12 och 2:101; Torp 1:16, 2:3, 2:4
och 2:72
Synpunkter 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 26 oktober 2020. Ange
fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens
målnummer M 5247-19. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid.
Målet kan komma att avgöras på handlingarna. Domstolen får avvisa senare framställda
yrkanden.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Yvonne
Sjöberg, Lerums kommun, 443 30 Lerum med besöksadressen Brobacken 1 i Lerum,
(tel 0302-52 26 68).
Kallelser och andra meddelanden införs i Göteborgs-Posten.

Dok.Id 489033

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Hamngatan 6
Telefon
0521-27 02 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

E-post
mmd.vanersborg@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/

