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FÖRELÄGGANDE
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Aktbilaga 22
Mål nr
M 2878-17

Avdelning 3

Anges vid kontakt med tingsrätten

Köpings kommun
731 85 Köping

Köpings kommun
angående tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren
_________________________________________________________________________
Mark- och miljödomstolen önskar fortsatta kompletteringar av er ansökan. Ni föreläggs att
senast den 26 mars 2018 komplettera ansökan enligt följande:

1. I komplettering av ansökan den 31 januari 2018 (aktbilaga 21) anges att ansökan nu
även avser tillstånd till utsläpp av bräddat avloppsvatten från samtliga fyra
pumpstationer.
Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från bl.a. tätbebyggelse
om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning (12 §
förordning om miljöfarlig verksamhet). Detta gäller dock inte om det är uppenbart
att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Mot bakgrund av detta förbud önskar domstolen att Köpings kommun utvecklar
på vilken grund domstolen skulle kunna tillåta utsläpp av bräddat, och såvitt kan
förstås, orenat avloppsvatten till Mälaren respektive dike.
2. Tillstånd bör dock i princip kunna ges till nedläggning av ledning i vattenområde,
även om ledningen är avsedd att kunna användas vid bräddning. I ett sådant fall ges
inte tillstånd till utsläpp av orenat avloppsvatten. Verksamhetsutövaren ska dock ha
kontroll över de bräddningar som trots allt kan komma att ske och
tillsynsmyndigheten kan agera för att minska påverkan till följd av bräddningar och
för att förhindra fortsatta bräddningar genom förelägganden och förbud.
Som domstolen har aviserat i tidigare föreläggande (den 8 december 2017,
aktbilaga 18) bör, vid prövning av tillstånd till nedläggning av ledningarna, beaktas
att ledningarna kan komma att användas för bräddning.
Mot bakgrund av detta önskas en mer detaljerad beskrivning av alternativa
lokaliseringar av bräddutloppen (läge, djup etc.) samt bedömd miljöpåverkan för
olika lägen i relation till skillnader i fråga om naturvärden, strömförhållanden,
omsättningstider etc.
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Om Ni inte kompletterar ansökan inom den angivna tiden kan Er ansökan komma att
avvisas, vilket innebär att domstolen inte prövar Er ansökan.
Er komplettering ska sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via e-post.
I kompletteringen ska Ni ange domstolens målnummer M 2878-17.

Lovisa Falkesjö
Telefon 08-561 656 30

Handläggande jurist: Liselotte Rågmark
Handläggande tekniskt råd: Ola Lindstrand (för tekniska frågor)

