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Fråga om betydande miljöpåverkan för
översvämningsskydd, Kyrkviken, Arvika kommun
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar att det kan antas medföra betydande miljöpåverkan att bygga översvämningsskydd mellan Kyrkviken och
Glafsfjorden, Arvika kommun, på det sätt som beskrivs i ingivna
handlingar.
BAKGRUND
Inför ansökan om tillstånd vid Miljödomstolen i Vänersborg, angående
byggande av översvämningsskydd i sundet mellan Kyrkviken och
Glafsfjorden har Arvika kommun hållit samråd med Länsstyrelsen och de
enskilda som särskilt berörs.
Samråd med Länsstyrelsen genomfördes den 15 januari 2010. Vid samrådet
gjordes en genomgång av planerad verksamhet. Vid genomgången
redovisade kommunen det föreslagna huvudalternativet, en dammvall i
sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Det diskuterades vidare hur
alternativa utformningar och lokaliseringar ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Projektets påverkan på miljökvalitetsnorm enligt
vattendirektivet ska belysas ytterligare.
Den 26 januari hölls ett samrådsmöte med särskilt berörda enskilda.
Protokoll från det mötet har översänts till Länsstyrelsen.
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
I 3 § 4 st förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar sägs
att länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till
förordningen ska besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av dessa kriterier,
främst med hänsyn till projektets storlek och effekternas omfattning och
komplexitet, bedömer Länsstyrelsen att verksamheten kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Enligt 6 kap. 4 § 2 st miljöbalken ska vid ansökan om en verksamhet som
kan antas medföra betydande miljöpåverkan utökat samråd hållas med de
övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de
organisationer som kan antas bli berörda. Länsstyrelsen anser att ett sådant
samråd förutom allmänheten åtminstone bör omfatta Naturvårdsverket,
Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och
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Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD

Våxnäsgatan 5-7

054-19 70 00 (växel) 054-19 70 90
054-19 72 59 (direkt)
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varmland@lansstyrelsen.se
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Beredskap, SMHI, Säffle kommun samt lokala och nationella miljö- och
naturvårdsorganisationer.
Bedömningen innebär inte något ställningstagande avseende projektet från
Länsstyrelsens sida. Länsstyrelsens beslut får enligt 6 kap. 5 § miljöbalken
inte överklagas.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Anders Lindblom.
I handläggningen har deltagit vattenhandläggare Magnus Löfqvist,
föredragande.

Anders Lindblom
Magnus Löfqvist

