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Ändring av villkor 8, egenkontrollprogrammet, i Naturvårdsverkets beslut
om bekämpning av mygg vid Nedre Dalälven 2018, ärendenummer NV07545-17
Beslut
Den uppföljning enligt egenkontrollprogram, som specificeras i villkor 8 i
Naturvårdsverkets beslut den 16 april 2018 (NV-07545-17), ska genomföras och
rapporteras skriftligen till Naturvårdsverket och till tillsynsmyndigheterna senast
den 31 mars 2019.
Bakgrund
Enligt villkor 8 i Naturvårdsverkets beslut den 16 april 2018 (NV-07545-17)
gäller att den uppföljning enligt egenkontrollprogram som specificeras i villkoret
ska genomföras och rapporteras skriftligen till Naturvårdsverket och till
tillsynsmyndigheterna senast den 31 december 2018.
Nedre Dalälvens Utvecklings AB (NEDAB) har den 30 augusti 2018 ansökt om
anstånd med att avrapportera egenkontrollen till senast den 31 mars 2019.
NEDAB har därefter utvecklat skälen för sin anståndsbegäran, vilka
sammanfattningsvis hänför sig till otillräckliga resurser för att uppfylla villkoret
i den aktuella delen.
Skäl
Naturvårdsverket bedömer att de skäl som NEDAB framför är tillräckliga för att
kunna ligga till grund för en villkorsändring i enlighet med deras begäran.
Arbetet med att sammanställa rapporten över genomförd egenkontroll är
omfattande och för att värna om en hög kvalitet på redovisningen bör den inte
forceras mer än vad som kan anses vara nödvändigt.
Naturvårdsverket ändrar därför med stöd av 24 kap. 8 § 2 miljöbalken villkor 8 i
Naturvårdsverkets beslut den 16 april 2018 (NV-07545-17) om bekämpning av
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mygg vid Nedre Dalälven 2018 med avseende på senaste tidpunkt för
avrapportering av uppföljning av genomförd bekämpning enligt
egenkontrollprogrammet, på följande sätt:
Den uppföljning enligt egenkontrollprogram som specificeras i det aktuella
villkoret ska genomföras och rapporteras skriftligen till Naturvårdsverket och till
tillsynsmyndigheterna senast den 31 mars 2019.
I övrigt gäller villkor 8 enligt Naturvårdsverkets beslut den 16 april 2018.
_______
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Gunilla
Skotnicka Ewing.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen EvaLinda
Sederholm, föredragande, samt handläggaren Thomas Pettersson och
miljöjuristen Anna Frändberg.

För Naturvårdsverket

Gunilla Skotnicka Ewing

EvaLinda Sederholm

Upplysning om hur man överklagar, se bilaga.
Kopia till:
uppsala@lansstyrelsen.se
vastmanland@lansstyrelsen.se
gavleborg@lansstyrelsen.se
dalarna@lansstyrelsen.se
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Var ska beslutet överklagas?
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till mark- och
miljödomstolen.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt.
I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och
ärendenummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnummer.

