NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

FÖRELÄGGANDE
2017-09-12

Aktbilaga 5
Mål nr
M 2878-17

Avdelning 3

Anges vid kontakt med domstolen

Köpings kommun
731 85 Köping

Köpings kommun
angående tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren
_________________________________________________________________________
Er ansökan är ofullständig. För att mark- och miljödomstolen ska fortsätta handläggningen
av målet måste ni komplettera ansökan senast den 3 oktober 2017 enligt följande.
Ni ska:
- Ge in en ansökan som är undertecknad i original.
- Ge in protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan handling som styrker
den som undertecknat ansökans behörighet att företräda parten.
- Komplettera förteckningen över berörda fastigheter (tabell 1) med uppgift om namn och
adress på ägarna till de berörda fastigheterna.
- På ritning bättre beskriva den verksamhet som ansökan avser med överblickbara
ritningar. Den ritning som det hänvisas till i tillståndsdelen, R51-2-000, innehåller t.ex.
både sjö- och landledningar samtidigt som yrkandet endast omfattar sjöledningar.
- Ge en detaljerad beskrivning av övergången mellan mark och vatten vid respektive
landanslutningspunkt med beskrivning och avgränsning på ritning vad det sökta tillståndet
avser.
- Vad gäller de fyra bräddavloppen ska ni närmare beskriva vilket anläggande/verksamhet
som tillståndsansökan avser. Ni ska även på ritning och i text beskriva hur respektive
bräddavlopp avses att konstrueras samt vilka fastigheter som berörs. Ni bör även ge in det
tillstånd för bräddning som gäller för aktuell bräddning till respektive dike och Mälaren.
- Ge in föreskrifterna för naturreservatet Lindöberget Väst samt bevarandeplanerna för
Natura 2000-områdena Lindöberget Väst samt Strömsholm. Vidare ska det tänkta
utförandet i och i närheten av dessa områden beskrivas konkret och detaljerat.
- Ni bör även utveckla hur långt ni har kommit i fråga om åtkomst till berörda fastigheter
genom avtal eller liknande.
- Ansökningshandlingarna ska vidare ges in i ytterligare två exemplar.

Dok.Id 511996
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
08-561 656 30

Telefax
08-561 657 99

E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
Organisationsnummer 202100-2742

Webbplats: www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

Om ni inte följer detta föreläggande inom den angivna tiden kan er ansökan komma att
prövas på de uppgifter som finns hos mark- och miljödomstolen eller avvisas, vilket
innebär att domstolen inte kommer att pröva er ansökan.
Er komplettering ska sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via e-post i pdfformat. I kompletteringen ska ni ange domstolens målnummer M 2878-17.
Om Ni vill att domstolen i fortsättningen kontaktar Er via e-post kan Ni meddela
domstolen detta genom att skicka ett e-postmeddelande till
mmd.nacka.avdelning3@dom.se. Ange målnummer.

Vid frågor går det bra att kontakta domstolen på tel 08-561 65 600.

Ansvarig domare är chefsrådmannen Liselotte Rågmark
Tekniskt råd är Ola Lindstrand

