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Beslut
Datum Ärendebeteckning

1 2015-07-03 525-3681-2015
Länsstyrelsen A,lavbeteeknrng
Västerbotten

Storumans kommun
Erika.omfj a1l(~storuman se
Siv forsberg(~stoniman se

Föreläggande enligt miljöbalken för skoterled väster
om Tärnaby, Storuman kommun

Beslut

Länsstyrelsen f’örelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att Storumans
kommun ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön.

• Vidta sådan försiktighet att de kulturlämningar som redovisas pa
karta i bilaga 1 inte påverkas. Om risk finns för att de riskeras skadas
ska de märkas ut i terrängen rör att minimera risken för paverkan.

Om ni utför åtgärden pa nagot annat sätt än enligt anmälan och det innebär
en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om
samråd.

Motivering

Da den ursprungliga dragningen gick rakt igenom det utpekade Natura 2000
omradet har kommunikation mellan länsstyrelsen och sökanden skett under
ärendets gang vilket lett till att en alternativ dragning har lämnats in. Den
alternativa dragningen paverkar naturvärdena på ett mer begränsat sätt och
är därflir den dragning som beviljas av länsstyrelsen.

1 området finns en hel del utpekade kulturlämningar. Da de kartor som läm
nats in inte har sa hör upplösning är det inte lätt att ta ställning till om läm
ningarna riskerar att påverkas eller inte. Länsstyrelsen ft5relägger er därför
att vidta sådan försiktighet att lämningarna inte påverkas. Om det finns en
risk rör påverkan ska ni tydligt märka ut lämningarna i terrängen f?ir att yt
terligare minimera risken för att lämningarna förstörs.

Länsstyrelsen bedömer att den planerade atgården inte på ett väsentligt sätt
skadar naturmiljön om atgärden utförs i enlighet med anmälan och beslutade
försiktighetsatgärder följs.

Beskrivning av ärendet

Ni lämnade den 4maj 2015 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller skoterled i omradet väster
om Tämaby, Storuman kommun. Ärendet kompletterades den 2juli 2015.

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 8 växel 010.2254000 Fax 010-225 4110 vasterbotteni~JIansstyreIsen.se
901 86 uMEÅ Miljöenheten Direkt-tfr 010-2254397 www.Iansstyrelsen.se/vasteibotten



Länsstyrelsen Beslut
Västerbotten Datum Ärendebeteckning

2015-07-03 525-3681-2015

Av anmälan framgar att ni vill anlägga en skoterled där syftet är att styra
upp den skoterakning som sker i området och öka trafiksäkerheten. Ni pta
nerar att röja, bygga broar över bäckar och skylta och markera den nya sko
terleden. Under ärendets gång har dragningen av leden delvis förändrats.
Den ursprungliga dragningen visas i karta i bilaga 2 medan den reviderade
dragningen i anslutning till Rövattslidens Natura 2000 område framgår av
karta i bilaga 3.

Lagstiftning

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras får verk
samheter och atgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och
som inte omfattas av tillstands- eller anmälningsplikt enligt andra bestäm
melser i miljöbalken. Länsstyrelsen Par besluta att den anmälningsskyldige
ska vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på
naturmiljön.

Ovriga upplysningar

Mer information om de fornlämningar som finns utmärkta i kartan i bilaga 1
går att få om man går in på Fornsök, http: www.raa.se/hitta
information/fomsok-fmis/

Länsstyrelsen förutsätter att ni har Patt medgivande från de markägare och
andra nyttjanderättshavare som kan beröras av atgärderna. Länsstyrelsens
beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens tillstånd. Särskilt bör ni
ta kontakt med de ledningsägare som berörs.

En anmälan om samrad befriar inte er fran ansvaret att ta hänsyn till miljö
balkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstift
ning.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni
maste även visa sadan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer
för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Grävning och andra atgärder i vattenomrade kan kräva en anmälan om yat
tenverksamhet till Länsstyrelsen. Omgrävning eller fördjupning av dike eller
kanal kan vara tillståndspliktig markavvattning och är tillståndspliktigt. För
mer information kontakta Länsstyrelsen.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga 4.

Joacim Jacobsson
Beslutande

Linda Olofsson ö,Ö-fl~ L13~9.
Miljöhandlöggare



Länsstyrelsen Beslut
Västerbotten Datum Årendebeteckning

2015-07-03 525-3681-2015

Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför
ingen namnunderskrjfi.

Bilagor:
1. Karta med fomlämningar
2. Karta med sträckningar
3. Reviderad sträckning i anslutning till N2000 omrade
4. Hur man överklagar

Kopia till:

Naturvardsverket, registrator@natuiwardsverket.se

Storuman konnun, info(~storuman. se

Nina Karlsson, kulturmiljö nina.kar1sson(~Uansstyre1sen.se
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Länsstyrelsen Beslut
Västerbotten Datum Ärendebeteckning

2015-07-03 525-3681-2015

Bilaga 4

Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos
Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till
Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt.

Var tydlig med

• Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast
genom att ange ärendebeteckningen (exempelvis 551-1234-2013).

• Redogör fbr varflir du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur
du anser att beslutet ska ändras.

• Ange ditt namn, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud bör en fullmakt sändas med.

Om du har dokument som du anser stöder din standpunkt sa bör du bifoga
dem.

Skicka överklagandet

• med e-post till adressen:
Vasterbotten(~1lansstyrelsen.se

eller
• med brev till adressen:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umea

Länsstyrelsen maste ha ratt överklagandet inom tre veckor, räknat från den
dag när du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp.



Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen
måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domsto
len.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 1 ditt överkla
gande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du
överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

• hur du vill att beslutet ska ändras
t

• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
• adress till bostaden

• telefonnummer där du kan nås

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. 1 så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon
nummer 010-225 40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.



Beslut
Damm Ärendebeteckning

2015-11-27 525-9135-2015
Länsstyrelsen Arkivbeteckning
Västerbotten

Storumans kommun
Siv Forsberg
Siv.forsberg~storuman.se

Samråd enligt miljöbalken för skoterled i anslutning till
Rövattsliden Natura 2000 område, Storuman kommun

Beslut

Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan rör samrad ingen atgärd
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Om ni utft5r åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär
en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om
samrad.

Motivering

Åtgärden berör inga av Länsstyrelsen kända naturvärden. Länsstyrelsen
bedömer därför att åtgärden inte medför en sadan paverkan att ytterligare
anpassningar av åtgärden krävs, utöver det som ni har angivit i anmälan.

Beskrivning av ärendet

Ni lämnade den 18november2015 in en anmälan om samråd enligt 12 kap
6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller skoterled i anslutning till
Rövattslidens Natura 2000 område, Storuman kommun.

Av anmälan framgår att en skoterled ska anläggas i enlighet med kartan. Ni
har tidigare samrått om skoterledens dragning i beslut 525-3681-2015 och
da beslutades att dragningen ska vara i den befintliga kraftledningen som
finns i området. Nu har dragningen förändrats ytterligare en gång i enlighet
med kartan i beslutet. Marken för den nya dragningen är öppen och där bara
risbuskar och nagra träd maste tas bort.

Lagstiftning

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samrad göras fZsr
verksamheter och atgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön
och som inte omfattas av tillstands- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken.

Övriga upplysningar

Länsstyrelsen förutsätter att ni har ratt medgivande från de markägare och
andra nyttjanderättshavare som kan beröras av atgärderna. Länsstyrelsens
beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens tillstånd.

Länsstyrelsen västerbotten Storgatan 71 B Vaxel 010-225 4000 Fax 010-225 4110 vasterbotten~IansstyreIsen Se
901 86 UMEÅ Miljöenbeten Direkt-tifi 010-2254397 ww-w lansstyrelsen,selvasterbotten



Länsstyrelsen Beslut
Västerbotten Datum Arendebeteckning

2015-11-27 525-9135-2015

En anmälan om samrad befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som fbreskrivs i annan
lagstiftning.

Ni som gör en åtgärd maste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni
måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer
för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Joacim Jacobsson
Beslutande

Linda Olofsson
Miljöhandläggare

Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför
ingen namnunderskrcft.

Bilaga:

1. Karta

Kopia till:

Anna.lejon@lansstyrelsen.se

0



Länsstyrelsen Beslut
Västerbotten Datum Ärendebeteckning
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