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Angående samråd om utrivning m.m. gällande dammar i Rydö 

Kammarkollegiet har erhållit kompletterande samrådsunderlag 

angående utrivning av dammar i Rydö. 

Kollegiet är tveksam till att det uppförs nya dammar i området som 

riskerar att utgöra vandringshinder och som kommer att fortsätta 

reglera vattnets djup och läge och därmed riskera att påverka det 

naturliga flödet i ån. Vad som utgör behovet av att bibehålla mer våt 

area än naturlig nivå är oklart. Kammarkollegiet ser, utifrån underlaget, 

inte att det finns något allmänt intresse att bibehålla vattenanlägg-

ningar med ett oklart syfte att fortsätta dämma vatten i området.  

Rätten till utrivning enligt 11 kap. 19 § miljöbalken som ansökan 

inledningsvis omfattade kommer i så fall, om tröskeldammar ska byggas, 

också att omfatta en tillståndsprövning till att uppföra nya 

vattenanläggningar. Partiell utrivning är inte möjligt utan att tillstånd 

finns för kvarvarande vattenanläggningar. Om tröskeldammar väljs att 

ingå i ansökan ska miljökonsekvensbeskrivningen därför omfatta även 

konsekvenserna av sådana anläggningar. Enligt EUDs dom i mål C 461-

13 ska varje miljökonsekvensbeskrivning numera innehålla en 

vetenskaplig redogörelse för konsekvenserna inom varje kvalitetsfaktor 

och vilka konsekvenser en sökt verksamhet har på faktorn och om denna 

försämras. Vidare ska utredas hur verksamheten påverkar möjligheten 

att nå god ekologisk status och i så fall vad som behöver ändras i denna 

för att statusen ska nås. Nya dammar ska också ställas i relation till 

konsekvenserna, särskilt på lång sikt, jämfört med utrivning av 

dammarna i beskrivningen av valet av alternativa lösningar. 

Enligt 11 kap. 6 § miljöbalken ska ansökan också visa att tröskeldammar 

är samhällsekonomiskt motiverade.  

Samrådsunderlaget för utrivningen anser Kammarkollegiet visar nu att 

den kommande miljökonsekvensbeskrivningen, om den avser endast 

utrivning, kommer att få den omfattning som behövs. Utifrån underlaget 

bör kunna bedömas att en enkom utrivning inte innebär betydande 
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miljöpåverkan. Om ansökan avser även nya tröskeldammar behöver den 

dock kompletteras med kvalitetsfaktorer etc. enligt ovan angiven 

omfattning.  

Miljökonsekvensbeskrivning bör omfatta en kort redogörelse för behovet 

av efterkommande kontroller när utrivningen är genomförd och vad ett 

kontrollprogram inom ramen för arbetet med egenkontrollen bör 

omfatta.  
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