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Köpings kommun 

angående tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren 

_________________________________________________________________________ 

 

Ni ska lämna ett skriftligt yttrande över bifogade handlingar, aktbilaga 2-3, 14-15, 19-20, 

28, 35-38, 41-44, 46, 48-51. 

 

- Roland Karlsson har i aktbilaga 49 upplyst om att han är ensam ägare till fastigheten 

Dåvö 1:6 och att uppgiften i sakägarförteckningen om vem som är ägare är felaktig. 

Sakägarförteckningen synes även felaktig beträffande Hovgården 1:8 för vilken 

Aspholmen Sommarstugeföreningen har angetts som ägare i förteckningen trots att 

fastigheten enligt Fastighetssök ägs av Anders Olsson (jfr aktbilaga 48). Vidare ägs 

Stäholm 3:14 enligt Fastighetssök i sin helhet av Mattias Hellström. Ni bör uppdatera och 

kontrollera sakägarförteckningen i des helhet så att korrekta uppgifter finns aktuella i 

målet. 

 

- Redovisa hur långt sökanden har kommit i fråga om åtkomst till berörda fastigheter. I 

samband därmed precisera eventuella yrkanden om tvångsrätt samt ange de 

ersättningsbelopp som erbjuds respektive sakägare. 

 

Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 11 september 2018.  

 

 

 

 

Annie Jonasson 

Telefon 08-561 656 30 

 

 

  



Yttrande avseende aspekter kring miljö, resurshushållning och kostnadseffektivitet  

i Köpings kommuns ansökan om för vattenverksamhet i Mälaren,  

inkommen hos Mark- och miljödomstolen i Nacka den 19 maj 2017, M2878-17 

Kommunen och dess konsult Sweco har gjort en tolkning av Lagen om allmänna vattentjänster 6 § 

som innebär att en utbyggnad av det kommunala VA-nätet är det enda godtagbara sättet att uppnå en 

förbättrad avloppsrening i berörda områden. Lagen är dock helt teknikneutral och dessutom har 

regeringen aviserat att den ska ändras före nästa års val. Däremot strider kommunens planer mot 

Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster 10 § och de principer som fastslås i EU:s ramdirektiv 

för vatten. Och inte minst strider de mot EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. 

Bakgrund 

Köpings kommun har den 16 maj 2017 ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för en sjöförlagd 

vatten- och avloppsledning till Mälarfjärden Galtens norra strand (som man kallar ”Norra 

Mälarstranden”) i kommunen hos Mark- och miljödomstolen och omfattar även dispens från 

strandskyddet och Natura 2000-prövning. Detta som ”ett led i arbetet med att uppnå förbättrad 

vattenkvalitet i Mälaren” genom att tvångsansluta 235 glesbygdsfastigheter (varav >80 % fritidsboende 

och <20 % fastboende) spridda längs en sex kilometer lång kuststräcka, varav de närmaste ligger en 

halvmil från reningsverket i Köpings hamn. Åtta kilometer av denna totalt 22 km långa avloppsledning 

är tänkt att dras i Mälaren, parallellt med farleden in till Sveriges näst största insjöhamn och genom 

ett naturreservat. Se karta i bilaga. 

Miljö- och hälsoaspekter 

Kommunen har alltså för avsikt att begära dispens från strandskyddet och Natura 2000-prövning. 

Man vill dra avloppsledningen rakt genom ett naturreservat som sträcker sig 1,5 km längs inloppet till 

Köpings hamn, från farleden mitt i inloppet till cirka 50 meter in på land där en vall utgör gräns mellan 

våtmark och åkermark, och som dessutom skyddas enligt två EU-direktiv, nämligen fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet, inom ramen för Natura 2000.  

Lagstiftningen förbjuder uttryckligen just den typ av ingrepp i naturreservat som kommunen planerar. 

Enligt Miljöbalken (7 kap 28 a §) ”får tillstånd för verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka 

miljön inom Natura 2000-områden lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans 

med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller de 

livsmiljöer i området som avses att skyddas.” ”Tillstånd kan ändå meddelas efter det att regeringen lämnat 

sin tillåtelse, under förutsättning att det saknas alternativa lösningar.”  Länsstyrelsen fattade också beslut 

om att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan 2017-04-03. Samtidigt har alternativa 

lösningar inte ens studerats, även om sådana bevisligen finns. 

Ett avloppsledningssystem på 22 km dimensionerat för 300 fastigheter, men där bara ett 40-tal (13 %) 

är bebodda året runt, kommer att kräva ständig genomspolning av färskvatten för att uppnå 

nödvändig cirkulation och hindra stopp och gasbildning. Detta innebär dels att volymen avloppsvatten 

åtminstone fördubblas, dels ett oerhört slöseri med färskvatten, jämfört med dagens situation eller 

med alternativa lokala lösningar. Hela regionen präglas också av en tilltagande brist på färskvatten, där 

t.ex. Örebro kommun har infört bevattningsförbud inför sommaren. Enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster 10 § skall ”en allmän va-anläggning ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan 

ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god 

hushållning med naturresurser.” 
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Utöver ingreppen i sjön och längs stranden kommer utbyggnaden att medföra stora ingrepp i naturen 

på land då 14 km ledningar ska grävas ner i en terräng som kommer att kräva omfattande 

sprängningsarbeten. Fritidshusområdena är nämligen till stor del belägna i en klippig miljö som rent 

geologiskt närmast påminner om Stockholms skärgård, och som man därmed planerar att spränga 

sönder. Fyra pumpstationer ska förläggas på land och totalt planeras sju gränssnitt mellan sjöförlagda 

respektive landförlagda ledningar. Alla anläggningsarbeten kommer att ske på mark som omfattas av 

det allmänna strandskyddet, och samtliga 14 km landförlagda ledningar kommer att grävas/sprängas 

ner på sådan mark. Dessutom ska alla fastighetsägare förbereda för installation av en s.k. LTA-pump 

som kräver att en grop på mer än två meters djup anläggs på varje tomt, mellan huset och 

anslutningspunkten, vilket i de flesta fall kommer att kräva sprängning i urberget.  Resultatet blir alltså 

hundratals spränghål som irreparabla sår i naturen. 

I Köpings hamn har det under många årtionden bedrivits industriverksamhet. Giftutsläpp från t.ex. 

Salpeterverkens konstgödselfabrik har ansamlats i bottensedimenten, både i hamnen och dess inlopp. 

Dessa kommer att röras om i samband med anläggningsarbetet, varmed olika miljögifter kommer att 

frigöras.  

Samtidigt planerar man att framöver muddra hela farleden genom Galten och i hamnområdet för att 

öka kapaciteten i Köpings hamn. I samma syfte aktualiseras andra anläggningsarbeten i hamnområdet. 

Hur detta rimmar med planerna att först förlägga en avloppsledning på eller direkt intill farledens 

botten framgår inte av underlaget. Detta utbyggnadsarbete kommer dessutom under överskådlig tid 

att medföra en betydande försämring av vattenkvaliteten i Galten och andra delar av Mälaren då man 

frigör stora depåer av fosfor, kväve och andra mer eller mindre miljöskadliga lämningar av mänsklig 

aktivitet.  

En stor farled och en sjöförlagd avloppsledning, som inte är planerad att vara dubbelmantlad, och som 

löper parallellt är knappast heller en lyckad kombination. Det finns många exempel från andra 

kommuner på läckage från sjöförlagda avloppsledningar med omfattande och ibland långvariga utsläpp 

av helt obehandlat avloppsvatten som följd. Risken för den här typen av incidenter ökar sannolikt 

markant när ledningen dras längs en stor farled, som dessutom ska byggas ut.  

Utöver avlopp ska även dricksvatten, som klassas som livsmedel, distribueras i samma nät. 

Utredningar har enligt Livsmedelverket, som är tillsynsmyndighet, visat att risken för magsjuka på 

grund av sämre vattenkvalitet ökar med längden av sjöförlagd ledning som vattnet transporteras i. 

Med tanke på de stora avstånden och på att en stor majoritet av fastigheterna utgörs av fritidshus, 

där vattenomsättningen under större delen av året blir liten eller i vissa delar rent av obefintlig, finns 

det också en betydande risk för att dricksvattnet blir otjänligt. 

Driftsäkerhet och sårbarhet 

Kommunens förslag är tekniskt komplicerat och av stor geografisk utbredning i förhållande till det 

antal fastigheter som ska betjänas. Detta faktum i sig gör systemet mycket mer sårbart än lokala 

lösningar. Förutom nämnda fyra större pumpstationer, krävs som sagt en LTA-pumpstation till varje 

ansluten fastighet, vilka samtliga drivs med el. Vid större elavbrott kommer sannolikt bräddning att 

ske från de större pumpstationerna, det vill säga att orenat avloppsvatten rinner rätt ut i Mälaren. 

Och såsom tidigare nämnts finns många exempel på läckage från sjöförlagda ledningar. Eftersom man 

inte planerat en dubbelmantlad ledning, ökar risken för läckage sannolikt markant.      

  



Alternativa lösningar 

Kommunen har låst sig vid en lösning som innebär enorma ingrepp i naturen, samtidigt som man helt 

summariskt avvisar alternativa lösningar. Men framför allt saknas jämförande miljökonsekvensanalyser, 

både övergripande analyser av vad ingreppen i miljön får för effekter och på detaljnivå vad gäller 

utsläppsnivåer från de berörda fastigheterna.  

I dag finns teknik för småskalig rening som är fullt jämförbar med kommunala reningsverk. Det finns 

minireningsverk för såväl enstaka hushåll som för större grupper av hushåll som kan anpassas efter 

lokala geografiska förhållanden, och därmed minimera ingreppen i naturen. Ledningar behöver inte 

sprängas ner, utan man kan utnyttja självfall och dra ledningarna ovan mark där det inte går att gräva 

ner dem. Framför allt krävs inga långa transportledningar som kräver ett åsidosättande av 

naturskyddslagstiftningen och medför risk för omfattande läckage, utsläpp av orenat avloppsvatten 

direkt i Mälaren eller frigörande av miljögifter i bottensedimenten. Sådana lokala lösningar skulle även 

innebära att kostnaderna för de enskilda hushållen sänks med upp till 75 %. Köpings kommun har 

själva medverkat till en sådan enskild lösning för 18 hushåll i området Sjölunda-Näs, bara någon 

kilometer från det aktuella planområdet.  

En annan alternativ lösning bygger på återvinning i ett källsorterande kretsloppssystem, något som 

andra kommuner - som vill gå i framkant i utvecklingen – håller på att utveckla i olika projekt 

tillsammans med andra aktörer, ofta lokala. 90 % av hushållens utsläpp av kväve och fosfor kommer 

från våra toaletter, och genom en sådan kretsloppslösning tar man tillvara på dessa näringsämnen. 

Fosfor är ett miljöproblem om det kommer ut i våra vattendrag, men också en naturresurs som det 

råder brist på i Sverige, och som vi i dag importerar.  

Konventionella reningsverk är endast byggda för att reducera fosfor, BOD och i mindre mån kväve. 

Inte kemikalier, tungmetaller, läkemedel osv.  Beroende på de kemiska strukturerna så fastnar 

oönskade ämnen i slammet eller följer med vattenfasen ut i recipienten. Där endast toalettvattnet 

samlas upp och behandlas sker ingen inblandning av annat än det som spolas ner i toaletten. Inget 

dagvatten, industrivatten etc. tillförs, så som är fallet till traditionella reningsverk. Studier från 

våtkompostbehandling av svartvatten gjorda i Södertälje visar på mycket goda resultat av nedbrytning 

av läkemedel. Inga studier av läkemedelsrester vid traditionella reningsverk uppvisar samma goda 

resultat. Marken är som recipient mycket bättre på att bryta ner läkemedel och andra organiska 

ämnen än vattenrecipient. 1 kubikmeter jord innehåller lika många nedbrytare (mikroorganismer) 

som 1 kubikkilometer (1 miljard kubikmeter) vatten (källa: SLU). Läkemedel kan också renas i 

minireningsverk med hjälp av en UV-brunn för ”efterpolering” med UV-ljus. 

Trosa kommun i Södermanlands län, för att nämna ett exempel i Mälardalsregionen, beslutade förra 

sommaren att inte gå vidare med en kommunal lösning för Tofsö fritidshusområde med 171 

fastigheter, varav c:a 15 fastboende, utan att som huvudman tillsammans med samfälligheten 

genomföra dess förslag med kretslopp i fokus. Denna kretsloppslösning, som innebär att näringen 

återförs till åkermarken, där den faktiskt kommer ifrån, utgör ett utmärkt exempel på ett hållbart 

system, och har fått klartecken av länsstyrelsen i Södermanlands län. Trosa kommun kommer nu att 

gå vidare med samma lösning i andra delar av kommunen som inte lämpar sig för anslutning till det 

kommunala VA-nätet.  

I Knivsta kommun i Uppsala län, för att nämna ett annat exempel i Mälardalsregionen, utvecklar ett 

lokalt företag med kommunens stöd ett annat kretsloppsbaserat avloppssystem. Biprodukterna är 

biogas och växtnäring. Projektet har även fått ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket. 



I de berörda områdena längs ”Norra Mälarstranden” bor under 100 personer permanent i ett 40-tal 

fastigheter, medan uppskattningsvis 500 personer är fritidsboende. Det motsvarar sammanräknat 

cirka 200 årsboende (pe), som totalt genererar cirka 800 kg kväve (4 kg/person) och 120 kg fosfor 

(0,6 kg/person) per år vid sina toalettbesök.  

Tabell över utsläpp och återvinning i olika lösningar för det berörda området räknat på 200 pe. 

Siffrorna inbegriper de cirka 10 % kväve och fosfor som kommer via BDT-vatten  

 Modell för hantering av toalettvatten 

 Utan åtgärd Kommunalt VA Minireningsverk(1) Kretslopp 

Volym avloppsvatten, m3 < 10 000 24 200 10 300 9 300-10 300 

- Varav toalett < 1 000(2) 2 900(3) 1 300 300(4)-1 300 

- Varav BDT < 9 000 21 300(3) 9 000 9 000(5) 

Utsläpp av kväve, kg 
Reningsgrad 

410 kg(6) 

54 % 
280 kg 

63-68 % 
304 kg 
62 % 

54 kg 
95 % 

Utsläpp av fosfor, kg 
Reningsgrad 

25 kg(65) 

81 % 
13 kg 
90 % 

6 kg 
95 % 

1 kg 
99 % 

BOD, reningsgrad 90(6) 90 % 99 % 99 % 

Totala kostnader - 96 -108 miljoner kr 25-50 miljoner kr 25-50 miljoner kr 

 (1) WSB Clean från Tranås Cementvarufabrik. 

(2) Den vanligaste lösningen i områdena är i dag septitank, men det förekommer också olika torrlösningar och latrinhink. 

Sammantaget innebär detta att mängden avloppsvatten som genereras är mindre än för genomsnittshushåll med enbart 

vattentoaletter. 
(3) För att nå erforderlig cirkulation i ett utbyggt kommunalt VA-nät förutsätts att färskvatten tillförs utöver avloppsvattnet så att 

åtminstone halva dess kapacitet uppfylls, d.v.s. motsvarande 900 pe x 0,5 = 450 pe. 

 (4) Med vakuumtoalett eller urinsorterande toalett. 

 (5) Renas i markbädd med infiltration och slamavskiljare. 
(6) I dag har fastigheterna en rad olika lösningar för hantering av BDT-vatten, varav vissa är av nyare datum och uppfyller gällande 

krav, men många är gamla och gör det inte. Det gör det omöjligt att beräkna utsläpp och reningsgrad. Därför utgår siffrorna från att 

BDT-vattnet är helt orenat, även om det så klart inte är fallet. Däremot bryts organiska ämnen ner mycket väl i markbäddar, så det 

är inte problemet med dagens lösningar. 

I EU:s sjunde miljöhandlingsprogram står bevarandet av vårt naturkapital i fokus. Kommande EU-

lagstiftning kommer därmed att kräva kretsloppstänkande och resurshushållning. Detta borde 

Köpings kommun och dess konsult i projektet vara medvetna om, men så tycks inte vara fallet då 

man planerar att bygga ut en avloppshantering som bygger på en obsolet teknik som inom några år 

inte kommer att uppfylla ny lagstiftning.  

Den totala investeringskostnaden från kommunens sida beräknas till 84 miljoner kronor, som 

kommer att tas ut av de enskilda hushållen. Detta är en uppskattning av Sweco som mycket väl kan 

skena iväg med tanke på områdets geografiska beskaffenhet (kuperat och mycket berg som går i 

dagen) och fastigheternas geografiska utbredning. Till detta kommer kostnader på mellan 12 miljoner 

och 24 miljoner kronor för anslutning mellan enskilda hus och förbindelsepunkter. Totalt cirka 96-

108 miljoner kronor.  

De alternativa lösningar som presenteras medför investeringskostnader på mellan 100 000 och 

200 000 kronor per hushåll, d.v.s. totalt 25-50 miljoner kronor. Man kan med andra ord uppnå en 

likvärdig eller bättre rening än med kommunens plan till mellan 25 % och 50 % av kostnaden. 

Som tydligt framgår strider planen mot de principer om effektiv resursanvändning och 

kostnadseffektivitet som etableras i EU:s ramdirektiv för vatten - som i införlivas svensk lagstiftning 

genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön - när miljömålen kan 

uppnås minst lika effektivt till en bråkdel av kostnaden och med en lägre vattenförbrukning genom 

alternativa lösningar. 

  



Med tanke på hur Lagen av allmänna vattentjänster 6 § har tolkats i detta fall och flera andra, är det 

också högst tveksamt om den är förenlig med nämnda EU-direktiv om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.  Regeringen aviserade dessutom den 11 maj i år 

en översyn av Lagen av allmänna vattentjänster i syfte att skapa en ”mer flexibel lagstiftning kan ge 

mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.” 

Mot bakgrund av ovanstående bör Mark- och miljödomstolen varken bevilja Köpings kommun 1) 

tillstånd för vattenverksamhet för en sjöförlagd vatten- och avloppsledning, eller 2) dispens från 

naturskyddslagstiftningen i miljöbalken, utan ålägga kommunen att verka för ekologiskt hållbara och 

mer kostnadseffektiva sätt att nå målen om bättre vattenkvalitet i Mälaren. 

Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden (som företräder cirka 160 

fastighetsägare i berörda områden) den 22 maj 2017. 

info@norrmalarstrand.com 

 

genom  

 

Nicholas Ryderås, Hogsta 1:30 Anders Björkroth 

nicholas.ryderas@medietext.se anders.bjorkroth@gmail.com 

070-734 99 34   070-534 32 71 

 

Lars-Göran Carlsson   Anders Segerberg  

lars-goran.carlsson@sala.se  anders@segerberg.me 

072-702 94 69   070-530 93 93 

 

Bosse Karlsson 

bo.karlsson@koping.net  

mailto:mail@demolink.org
mailto:nicholas.ryderas@medietext.se
mailto:anders.bjorkroth@gmail.com
mailto:lars-goran.carlsson@sala.se
mailto:anders@segerberg.me
mailto:bo.karlsson@koping.net


Bilaga: Ledningskartor 

 

Kartan är tagen från Köpings kommuns samrådsunderlag. 
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Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen - TNA

Från: Fredrik Leijonhufvud <fredrik@leijonhufvud.se>
Skickat: den 8 april 2018 15:15
Till: Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen - TNA
Kopia: lennart@leijonhufvud.se; hans.leijonhufvud@ekn.se; jann.leijonhufvud@gmail.com
Ämne: Rättighetsinnehavare Dåvö 2:4,  Målnummer M 2878-17

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Angående Målnummer M 2878-17 Avdelning 3 

 

Hej,  

 

Efter att ha fått en uppmaning från er att meddela rättighetsinnehavare på fastigheten Dåvö 2:4 skickar jag nu 

detta mail: 

 

Rättighetsinnehavare för Dåvö 2:4 är: 

 

- Arrendator av jordbruksmark (all jordbruksmark på fastigheten): Fredrik Isaksson, Dåvö 6, 73191 Köping 

- Ledningsrätt för fiber:  Stadsnätsbolaget Sverige AB, Lings väg 2, 169 70 Solna, https://stadsnatsbolaget.se/  

 

Vänligen hör av er om något är oklart. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Fredrik Leijonhufvud 

070-5695459 
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YTTRANDE 1 (2) 
Datum Diarienummer

2018-05-04 531-2029-18

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 91 10 (fax) miljo.vastmanland@lansstyrelsen.se

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

AVDELNINGEN FÖR MILJÖ
Jenny Sarlin
Vattenhandläggare  
Telefon 010-2249 339
jenny.sarlin@lansstyrelsen.se     
 

mmd.nacka.avdelning3@domstol.se

Yttrande angående nedläggning av vatten- och 
avloppsledningar i Mälaren på fyra delsträckor, Norsa-
Stäholm-Stäudd-Bergudden-Lilla Sandviken-Tavsta Hage-
Stora Aspholmen, Köpings kommun
M 2878–17

Köpings kommun har till mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till 
vattenverksamhet för nedläggning av vatten- och avloppsledningar i Mälaren på 
fyra delsträckor, Norsa – Stäholm – Stäudd – Bergudden – Lilla Sandviken – 
Tavsta Hage – Stora Aspholmen. Domstolen önskar ett utlåtande från 
Länsstyrelsen senast den 10 maj 2018. Länsstyrelsen lämnar följande yttrande.

Yttrande

Vattenverksamhet
Länsstyrelsen är positiv till att Köpings kommun anger att skyddsåtgärder i form 
av bottengående skärmar ska användas vid grumlande arbeten (styrd borrning, 
spolning, schaktning, sprängning). Länsstyrelsen anser dock att sökanden behöver 
förtydliga och komplettera ansökan med en precisering om när och var 
bottengående skärmar alternativt andra skyddsåtgärder (ange vilka) ska användas. 
Preciseringen gäller både vid landövergångar och på öppet vatten.

Länsstyrelsen ser helst att en precisering av när och var skyddsåtgärder ska 
användas tas fram inom ramen för prövningen. Länsstyrelsen vill se en 
omformulering av villkorsförslag nummer tre (3) där den huvudsakliga 
användningen av skyddsåtgärder preciseras och blir fastställd i målet. 
Länsstyrelsen kan godta att genom samråd diskutera detaljer för användningen av 
skyddsåtgärder. Detta förutsätter att ramarna är fastställda i målet.

Naturvård
Länsstyrelsen anser att sökanden har gjort en bra redovisning av bedömd 
påverkan på Natura 2000-områdena och instämmer i sökandens bedömning att 
åtgärden inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken.

Länsstyrelsen vill dock förtydliga vad som gäller för när tillstånd krävs enligt 
ovan nämnda paragraf. Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att 
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder om på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett utpekat Natura 2000-område. Detta innebär att tillståndskravet inte är 
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YTTRANDE 2 (2) 
Datum Diarienummer

2018-05-04 531-2029-18

avhängigt risk för påverkan på utpekad naturtyp eller art, utan påverkan på hela 
Natura 2000-området (även de delar som inte är naturtyp). Om man i en 
tillståndsprocess konstaterar att de utpekade värdena inte skadas kan tillstånd ges. 
Eftersom sökanden i detta fall har visat att det inte finns någon risk för betydande 
påverkan på miljön i sin helhet (naturtyp, art och övriga områden) anser 
Länsstyrelsen att det inte krävs något tillstånd.

Länsstyrelsen konstaterar att schaktningsarbete kommer att genomföras på vissa 
delar på land respektive under vatten inom strandskyddsområdet. Vidare kommer 
pumpanläggningar anläggas inom strandskyddsområde. Enligt 7 kap 15 § punkten 
4 miljöbalken får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- och växtarter inom ett strandskyddsområde. Med anledning av detta 
bedömer Länsstyrelsen att det även krävs en dispens från strandskyddet. 
Länsstyrelsen bedömer att det genom 7 kap 18 c § punkten 5 miljöbalken finns 
särskilda skäl, varför en sådan dispens kan medges inom ramen för denna 
prövning. 

I ärendet har chefen för Avdelningen för miljö Sara Paulsson varit beslutande och 
vattenhandläggare Jenny Sarlin varit föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också naturvårdshandläggare Lena Strömvall deltagit. 
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Från: Christina Hofberg
Till: Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen - TNA
Ärende: Mål nr M2878-17
Datum: den 7 maj 2018 09:37:08

När det gäller den s.k. Sjöförlagda VA-dragningen vid norra mälarstranden
I Köpings kommun vill jag invända mot att man önskar gräva på strandnära skogsområde med sankmark och
 udde med tidvis översvämmad vassbeväxt udde.
Det är vår fastighet Holmsta 1:9 som drabbas på detta sätt utan att vi ska ta del av varken vatten eller avlopp.
 Som framgår av kartan gränsar vi till sommarstugeområdet Bergudden. Har inte protesterat mot att ledning
 läggs på vårt fiskevattens botten.

Har haft kommunikation med Projektet  Sweco/Köpings kommun sedan början och även lämnat förslag till
 dragning som avsevärt skulle lämna miljön bibehållen med tanke på växt- och djurliv. Förslaget går ut på att
 från Bergudden gå rakt ut i vattnet med en mjuk böj för att komma vidare till Sandviken.

Önskar att kommunen utreder andra alternativ än deras tänkta ledningsdragning.

Skadestånd begärs enligt praxis om man genomför sina markarbeten.
För Holmsta 1:9
Roland Eriksson
Christina Hofberg

Skickar detta mail med bilaga även per post.
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Från: Registrator Nacka Tingsrätt - TNA
Till: Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen - TNA
Ärende: VB: Målnr M2878-17
Datum: den 7 maj 2018 15:32:31

 
 
 
Från: Peter Löfblad [mailto:peter.lowblad@gmail.com] 
Skickat: den 7 maj 2018 15:28
Till: Registrator Nacka Tingsrätt - TNA
Ämne: Målnr M2878-17
 
Köping 2018-05-07
 
Mig veterligt har ingen information eller dialog hållits med vattenägarna längs
 Norrmärlarstrand angående Köpings kommuns planerade VA utbyggnad.
Jag har heller inte som fastighetsägare fått någon som helst information från kommunens
 sida. Jag har sluten avloppstank, Trekammarbrunn med markinfiltration samt egen borrad
 brunn med dricksvatten kvalitet. Något som kommunen inte ens tagit reda på.
Hela detta projekt är vanvettigt från början till slut. Jag hoppas verkligen för min, mina
 grannars och miljöns skull att detta stoppas.
 
Mvh: Peter Löfblad
Tavsta
Skoggstigen 18
731 91 Köping
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Yttrande avseende Köpings kommuns komplettering av den 22 mars 2018 till sin ansökan om 

tillstånd för vattenverksamhet i Mälaren, inkommen hos Mark- och miljödomstolen i Nacka den 19 

maj 2017, M2878-17 

 

Helhetsintrycket av nämnda komplettering från Köpings kommun är att hela projektet med 

sjöförlagda avloppsledningar från första början utgör ett feltänk - ett totalhaveri vad gäller 

framåtblickande miljötänk. 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har de facto här ”utvidgats till att omfatta tillstånd för 

detta utsläpp”, alltså utsläpp av helt orenat avloppsvatten i Mälaren, något som idag inte förekommer 

från det aktuella området. 

Hela kompletteringen präglas av begrepp som ”minimera påverkan”, ”mindre störande ”, ”minst 

konsekvenser för naturmiljön”. Den visar tydligt att projektet har avsevärda negativa konsekvenser 

för natur, miljö och människor, men ingenstans påvisas några positiva effekter i något avseende. 

Köpings kommun skriver: ”Alternativa placeringar av utloppen kommer att kräva längre 

ledningsdragningar, vilket kommer att resultera i högre kostnader, både arbets- och 

materialkostnader samt ökad miljöpåverkan”. Slutsats: Det går alltså inte att förbättra det redan från 

början dåliga projektet, bara att göra det ännu sämre. 

Pumpstationernas placering ligger ”nära gränsen för Mälarens högsta vattennivå”. Det är högst 

sannolikt att denna högsta gräns kommer att höjas i framtiden, då man måste skydda Mälaren från 

saltvatteninträngning när havsnivåerna höjs till följd av klimatförändringar, vilket samtliga fem 

länsstyrelser i Mälardalen skriver om sin förstudie om Mälaren som dricksvattentäkt i framtiden1. 

Detta understryker ytterligare kortsiktigheten i hela projektet. 

Vad gäller bräddutloppens placering, utgör dessa ett direkt hot mot flera av badplatserna i området. 

Bräddningar kommer att ske utan förvarning och kommer inte att vara väderbetingade. Strömavbrott 

är frekventa i området, och hela systemet är komplext. Frågan uppstår därför om vi bör införa ett 

generellt badförbud på våra badplatser eller åtminstone sätta upp varningsskyltar? Ett bräddutlopp 

ligger nära ett alkärr. Kommunen skriver ”Vad gäller påverkan på alkärret bedöms detta redan i dag 

vara påverkat av näringsämnen i och med närheten till befintlig åker.” Så det gör alltså inget om 

kommunen förvärrar påverkan? 

Sammanfattningsvis framstår det allt tydligare att kommunledningen har låtit det hela bli en 

prestigefråga, där prestige går före sunt förnuft. Detta förklarar också varför kommunen avvisar alla 

inviter från engagerade fastighetsägare och deras samfälligheter till samarbete kring hållbara 

gemensamma lösningar, anpassade efter lokala förhållanden. Sådana lösningar skulle på inget sätt 

hindra en utveckling av berörda områden, men då utan att gå ut över naturvärden, miljön, ekonomi 

och inte minst berörda människors livssituation. 

 

Undertecknat 

Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden (som företräder cirka 160 

fastighetsägare i berörda områden) den 9 maj 2018. 

e-post: info@norrmalarstrand.com 

hemsida: http://norrmalarstrand.com 

 

genom  
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Peter Löfblad, Tavsta, Ulf Knutsson, Stäudd, Sven M Lundquist, Birgitta Lundquist, St. Aspholmen, 

Lars-Göran Carlsson, Galten, Barbro Holmqvist , Bergudden, Lars-Johan Cronring, Leif Bergqvist, 

Dåvö, Anders Segerberg, Bastviken, Solveig Kimby, Bastviken, Jan Gustafsson, Nicholas Ryderås, 

Hogsta m.fl. 

 

Kontaktperson 

Nicholas Ryderås, Hogsta 1:30  

nicholas.ryderas@medietext.se  

070-734 99 34    

 

1 ISBN 978-91-7281-448-6 
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Yttrande avseende den sakliga grunden för Köpings kommuns ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet i Mälaren, inkommen hos Mark- och miljödomstolen i Nacka den 19 maj 2017, 

M2878-17 

 

I sin dom av den 25 januari 2018 i mål nr M 3819-17, Orsa kommun vs. Länsstyrelsen i Dalarnas län, 

konstaterar MMD att  

”Särskilt kan framhållas vikten av att eventuella beslut om verksamhetsområde och tidplan för 

ordnande av allmän va-anläggning grundas på ett gediget underlag innefattande inventering av 

befintliga anläggningar genom platsbesök och samråd med berörda fastighetsägare m.fl. Underlaget 

behövs för att verksamhetsområdet ska få en lämplig utformning och att tidplanen för utbyggnaden 

ska bli väl avvägd. Det är också angeläget att beslut om prioriteringar är väl underbyggda så att 

tillgängliga resurser läggs där behoven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt är som störst. Som 

angetts i de rättsliga utgångspunkterna ovan ska hänsyn tas till befintliga va-planer vid tillämpningen av 

6 § vattentjänstlagen.    

MMD hänvisar också till att det ”inte framkommit att nuvarande situation skulle innebära några 

konkreta hälsorisker” och ”inte heller har framkommit att det skulle föreligga några påtagliga 

olägenheter för miljön.” MMD drar sålunda slutsatsen att ”Det är därför oklart om förutsättningarna 

för kommunal skyldighet att ordna vatten- och avloppstjänster enligt 6 § vattentjänstlagen faktiskt är 

uppfyllda.” 

I mål M2878-17 kan konstateras att Köpings kommun saknar ett gediget underlag baserat på en 

inventering av befintliga enskilda och gemensamma anläggningar i det område längs ”Norra 

Mälarstranden” som berörs av beslutet att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde. Underlaget 

består tvärtom enbart av antaganden och rena gissningar. När det gäller frågan om samråd har 

kommunen bara skickat ut information till vissa fastighetsägare via sin konsult, där man kunde 

inkomma med synpunkter, men därefter har kommunen kategoriskt avvisat alla inviter till dialog från 

berörda fastighetsägare. 

Köpings kommun har heller inte påvisat att de berörda fastigheterna innebär några konkreta 

hälsorisker eller några påtagliga olägenheter för miljön. 

I analogi med MMD:s resonemang i M3819-17 saknar således Köpings kommuns beslut att inrätta ett 

verksamhetsområde och bygga ut det kommunala VA-nätet saklig grund, varför kommunens ansökan 

om tillstånd för vattenverksamhet i sin tur rimligtvis inte kan beviljas.  

Att kommunens planer såsom vi påvisade redan i vårt yttrande av den 22 maj 2017 innebär stora 

negativa konsekvenser för miljö och natur samt risker för människors hälsa och andra olägenheter, 

utan att kommunen påvisat likvärdiga eller större positiva effekter av ett utbyggt kommunalt VA-nät, 

utgör ytterligare skäl till att kommunens ansökan inte ska beviljas.    

Det finns dessutom bevisligen alternativa lösningar till ett utbyggt kommunalt VA-nät i form av olika 

lokala lösningar som helt saknar negativa konsekvenser för miljö och natur, men som ger likvärdiga 

eller bättre miljövinster. Stäudds samfällighet - en av de större i det berörda området med 47 

fastigheter – ansökte den 4 augusti 2017 om att få anlägga en gemensam avloppsanläggning. 

Kommunen avslog dock denna ansökan med generaliserande hänvisningar till miljöbalken. Detta 

agerande visar tydligt att kommunen inte har miljöns bästa för sina ögon när man ansöker om 

tillstånd för vattenverksamhet, utan att kommunen helt enkelt vill tilltvinga sig makt över områdets 

framtida karaktär då man ser en ”utvecklingspotential” i berörda områden.  Redan i 2010 och 2014 

års översiktplaner enligt plan-och bygglagen (PBL) skriver kommunen att man ser Norrmälarstrand 
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som ett s k ”omvandlingsområde ” för ökad bebyggelse med större byggrätter under förutsättning att 

kommunalt VA byggs ut. Men sådana överväganden kan dock MMD rimligtvis inte ta hänsyn till då 

man ska ta ställning till en ansökan om vattenverksamhet med så uppenbara negativa konsekvenser 

för miljö och natur. Det är knappast lagstiftarens avsikt att lagen om allmänna vattentjänster eller 

annan miljölagstiftning ska tillämpas i andra syften än att värna miljön samt människors och andra 

organismers hälsa. Dessutom utgör lokala lösningar inget som helst hinder för bebyggelseutveckling 

om fastighetsägarna så vill.  

På i princip alla punkter där Orsa kommun i MMD:s mening uppträtt exemplariskt, har Köpings 

kommun tvärtom uppvisat en total nonchalans. Det gäller aspekter kring miljö och natur såväl som 

kring berörda människors livssituation, hälsa och ekonomi. 

 

Undertecknat 

Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden (som företräder cirka 160 

fastighetsägare i berörda områden) den 3 maj 2018. 

e-post: info@norrmalarstrand.com 

hemsida: http://norrmalarstrand.com 

 

genom  

 

Peter Löfblad, Tavsta, Ulf Knutsson, Stäudd, Sven M Lundquist, Birgitta Lundquist, St. Aspholmen, 

Lars-Göran Carlsson, Galten, Barbro Holmqvist , Bergudden, Lars-Johan Cronring, Leif Bergqvist, 

Dåvö, Anders Segerberg, Bastviken, Solveig Kimby, Bastviken, Jan Gustafsson, Nicholas Ryderås, 

Hogsta m.fl. 

 

Kontaktperson 

Nicholas Ryderås, Hogsta 1:30  

nicholas.ryderas@medietext.se  

070-734 99 34    
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YTTRANDE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-21 18-01637 

 Infrastruktur   
Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning 

Sebastian Irons, +46104786483 2018-04-05 M 2878-17   Avd 3 

 
 

  

 

 

Besöksadress Telefon Organisationsnummer 

af Pontins väg 6 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

115 21 Stockholm   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

  

Nacka Tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

 

mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

 

  

Yttrande ang. ansökan tillstånd till vattenverksamhet för 

anläggande av va-ledningar i Mälaren utanför Köping 
Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska 

farleder och farvatten samt för sjöfartens riksintresseanspråk. I Sjöfartsverkets 

uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive 

dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

 

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har gett Sjöfartsverket möjlighet att 

lämna synpunkter på rubricerad ansökan om vattenverksamhet som avser 

förläggning av sjöledning för vatten och avlopp i Mälaren utanför Köping. 

Ledningarna är som mest 125 mm i diameter och läggs på botten. Sjöfartsverket har 

tidigare haft samråd med sökanden angående lämplig sträckning. 

Yttrande 
Sjöfartsverket har utifrån ansökan inget att erinra mot att tillstånd medges för 

anläggande av sjöledningarna. Vi anser att nedanstående villkor bör inkluderas i ett 

eventuellt bifall och att övriga synpunkter bör beaktas.  

  
Förslag till villkor 
Senast sex (6) veckor före utläggningsarbeten påbörjas ska Sjöfartsverkets Ufs-

redaktion (ufs@sjofartsverket.se) samt VTS Södertälje (vtsec@sjofartsverket.se) 

delges information om projektet så sjöfarten kan informeras.  

 

Informationen ska innehålla uppgifter över område, omfattning (inklusive 

eventuella dykarbeten, planerad detaljsträckning och kontaktvägar till ansvarig 

enhet eller arbetsledning som utför arbetet och VHF anropskanaler till 

utläggningsfartyget) och tidplan samt eventuella andra uppgifter av betydelse för 

sjötrafiken. Angivande av koordinater ska ske i SweRef 99 TM. 

Utöver det ovan ska projektet under anläggningsfasen informera VTS Södertälje 

vid arbetets början respektive avslut. Kontaktuppgifter som nedan. 
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 2 (2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-21 18-01637 

    

 

 

Besöksadress Telefon Organisationsnummer 

Lindholmspiren 5 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

417 56 Göteborg   sjofartsverket@sjofartsverket.se 
 

 

 

VTS Södertälje 

VHF kanal 68 

Tel: 0771-63 06 75 

E-post: vtsec@sjofartsverket.se 

 

Efter avslutat utläggningsarbete ska kabelns koordinater rapporteras till 

ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för införande i sjökort. Informationen ska 

levereras i SweRef TM med tre decimalers noggrannhet och eventuell 

ritningsunderlag i dwg format eller i en shape-fil.  

 

Övriga synpunkter 
Vid planering av sjöförlagda kablar och ledningar bör hänsyn tas till fartygstrafiken 

i området.  

 

Då kabeln passerar nära farleden in till Köping kan riskreducerande åtgärder 

behöva tas fram gällande anläggningsfasen, framförallt för att undvika olyckor med 

ex. påsegling. T.ex. bör arbetsfartyg/-pråmar vara belysta med bländfritt ljus 

nattetid och försedda med AIS-transponder. Riktad information bör i god tid gå ut 

till ex. berörda rederier och Köpings hamn. Sökanden bör senast sex (6) veckor 

delge information om arbetssätt och riskreducerande åtgärder till Sjöfartsverket på 

sjofartsverket@sjofartsverket.se. 

 

Om kablarna inte skall spolas eller grävas ned i botten vill Sjöfartsverket informera 

om att de riskerar att skadas av ankrande båtar. Brister i skyddet mot yttre påverkan 

bör inte kunna leda till krav på utökning av ankringsförbud eller andra restriktioner 

för sjöfarten.  

Skyltning ska utformas i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om sjövägmärken, SJÖFS 2007:19 (tidigare Sjöfartsverkets föreskrift 

som är under omarbetning). Då en kabel inte går i en rak och entydig linje bör 

tilläggsskyltar sättas med texten ”SE SJÖKORT”.  

 

Vidare ser Sjöfartsverket positivt på att ansökan redovisar sjö-ledningarnas 

sträckning i sjökortsunderlag. 

 

______________ 

 

Detta ärende har handlagts av tjf. lotsområdeschef Niklas Liljegren och nautisk 

handläggare Sebastian Irons, den sistnämnde föredragande. 

 

Sebastian Irons 
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+ KÖPINCS KOMMUN YTTRANDE

Datum

20 1 8-05-28
Vår beteckning

Dnr 2016.402142

I (s)

Miljökontoret
Erik Johannesson, miljöinspektör
0221-257 52
erik.johannesson@koping.se

+

'õ.

Y

Miljö- och byggnadsnämnden

Köpings kommun, yttrande gällande ansökan om
vattenverksamhet m.m. för nedläggn¡ng av VA-ledningar i

Mälaren

Målnummer M 2878-17 Avdelning 3.

Miljö- och byggnadsnåimnden i Köpings kommun har beretts tillfÌille att yttra sig
över tillståndsansökan i rubricerat ärende.

Bakgrund
Öster om Köping längs Mälarens norïa strand finns ett antal fritidshusområden.
Områdena är idag inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp utan har
ftirsörjning via enskilda dricksvattenbrunnar och enskilda avloppslösningar.

För att säkerställa en god tillgång till rent vatten och ett bra omhändertagande av
avloppsvattnet ftir de aktuella fritidshusområdena planerar Köpings kommun en
VA-utbyggnad med en överftiringsledning som längs Mälarens strand byggs som
en sjöftirlagd VA-ledning.

Områden som ingår i projektet åir Stäudd, Bergudden, Bastviken, Sandviken,
Dåvö, Berghagen, Tavsta, Tavsta Hage samt stora Aspholmen inklusive ett antal
fastigheter som ligger i närheten av dessa. Aktuella områden åir prioriterade i
kommunens VA-plan med hänsyn till antalet hushåll, befintligt skick på avloppen,
geologiska ftjrutsättningar, recipientftirhållanden och skyddsvåirde. VA-
utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation
på landsbygden och i sjönära lägen samt erbjuda möjlighet till permanentboende i
fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan. Kommunen har
beslutat om verksamhetsområde ftir vatten och avlopp ftir de aktuella områdena.

Kommunens tillståndsansökan
Tillståndsansökan omfattar prövning enligt miljöbalkens 11 kap
(vattenverksamhet) och tillstånd enligt 7 kap gällande dispens från fiireskrifter i
naturreservatet Lindöberget samt tillstånd enligt 7 kap 28 a $ ftir de åtgärder
miljödomstolen finner på ett betydande sätt kan påverka miljön inom berörda
Natura 2000-områden.

För att möjliggöra anslutning av ovan beskrivna områden söks tillstånd
huvudsakligen für nedläggningav ca 8 km sjöledning som byggs i fyra
delsträckor samt tillhörande 4 pumpstationer och ledningar. Kommunalt vatten
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leds till områdena och spillvattnet leds i retur till Köpings avloppsreningsverk.
Ledningarna består av PE-plast som svetsas s¿rÍrman och pluggas på land.

Ledningarna transporteras därefter fl¡ande på vattenytan till området där de ska

ftirläggas. Ledningarna sänks till botten med vikter som monteras på ledningen.
Vid landstigning kommer styrd borrning att tillämpas där det åir möjligt, i annat

fall kommer schaktning och eventuellt sprängning att behöva genomftiras.

Sammanfattn ing av miljöpåverkan

Miljöpåverkan från tillstandssökta åtgarder består av direkta och indirekta
konsekvenser i samband med anläggandet och landstigningar respektive under
driften av sjöledningen.

Påverkan som kan uppstå är bland annat grumling, risk ftir ökad spridning av
fosfor från sedimenten, risk ftir att füroreningar i sediment övergår i vattenfas
eller sprids med grumling, påverkan på naturvärden i samband med landstigningar
samt ianspråktagande av naturmiljö ftir ledningsftirläggning m.m, buller i
samband med anläggningsskedet samt lukt och utsläpp av bräddat avloppsvatten
under drifttiden.

Utifrån till ansökan inlämnad miljökonsekvensbeskrivning framgår att den

samlade bedömningen av miljökonsekvenserna är att dessa innebär obetydliga till
små konsekvenser.

Yrkanden

Köpings kommun, tekniska kontoret, yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar
kommunen tillstand enligt 11 kap. miljöbalken, MB, att:

- lägganed ca 8 km sjöledningar enligt ritning R51-2-000,

- anläggabräddutlopp (nödbrädd) från bräddreservoarer till dike eller ca 100

meter ut i Mälaren

- upprätta anslutning av ledningar inom vattenområde (bilaga l, Teknisk
beskrivning)

Köpings kommun yrkar vidare att mark- och miljödomstolen;

- beslutar om dispens enligt 7 kap 7 $ MB från ftireskrifterna ftir
naturreseryatet Lindöberget Väst ftir ansökta åtgärder.

- lämnar tillstand enligt 7 kap 28 a $ MB fiir de åtgärder som mark- och
miljödomstolen finner på ett betydande sätt kan påverka miljön inom
berörda Natura 2000-områden.

Köpings kommun yrkar även att mark- och miljödomstolen;

- fastställer den tid inom vilken arbetet ska vara utfort till fem år,

- fastställer tid ftir anmälan av oftirutsedd skada till fem år efter arbetstidens

utgång,

- bestämmer prövningsavgiften till70 000 kronor,

- godkänner till ansökan bifogad miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökontoret -
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Slutligen yrkar sökanden att domstolen beslutar om rätt att i enlighet med 28 kap
10 $ miljöbalken ta i anspråk de fastigheter som behövs ftir sökta åtgtirder.

Förslag till víllkor
Kommunen ftireslår ftljande villkor ft)r verksamheten.

1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt med vad bolaget angivit i
ansökan eller i övrigt ätagit sig i ärendet om inte annat framgär av
nedanstående villkor.

2. De arbeten som ingår i den tillstandsgivna vattenverksamheten får endast
bedrivas under perioden I september - 3l mars.

3. Verksamheten ska bedrivas så att risken ñr grumling minimeras.

I samråd med tillsynsmyndigheten ska bottengående skärmar användas ftir
att begråinsa grumlingen och till skydd ftir särskilt känsliga objekt.

4. Sökanden ska ombesörja erforderlig utmärkning ftir sjötrafik under
arbetets genomftirande.

5. Vid påträffande av arkeologiska fynd ska verksamheten omedelbart
stoppas och länsstyrelsen ska då kontaktas ftir arkeologisk undersökning.

6. Kommunen ska senast 3 månader innan de tillstandsgivna åtgärderna
påbörjas inkomma med ett ftirslag till kontrollprogram till
tillsynsmyndigheten fü r samråd.

Miljökontorets bedömning
I det ftiljande återges miljökontorets synpunkter gällande inlämnad
tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning med bilagor. Vid behov har en
redogörelse ftirst gjorts av vad sökande har framftirt.

Miljökontoret anser att tillstånd kan beviljas für ftireslagna åtgärder i
tillståndsansökan, givet att ftrsiktighetsmått och milj öhänsyn enligt
miljökontorets synpunkter nedan beaktas under anläggningsskedet samt vid den
eft erftilj ande löpande driften av anläggningen.

Miljökontoret anser att placering av anslutningspunkt och ledningsdragning vid
naturområdet Norsa hagar är av stor betydelse. Ledningsdragning efter
anslutningspunkten vid Norsa hagar avses hanteras i separat samråd enligt l2kap
6 $ miljöbalken. Det åir dock något oklart ftlr miljökontoret var prövning i aktuellt
fall upphör. Med håinsyn till de mycket stora naturvärdena i området är det av
största vikt att styrd borrning tillämpas für ledningsdragningen. Miljökontoret
anser att fastställande av anslutningspunkt i aktuell prövning blir styrande för
efterftiljande samråd enligt 12:6 varfür frågor gällande miljöpåverkan efter
anslutningspunkten i ftirekommande fall därftir även ska hanteras i prövningen
gällande vattenverksamhet. I annat fall blir det svårt att pröva ärendet gällande
12:6 dâ lokaliseringen redan är styrd. Miljökontoret anser att anslutningspunkten
och ledningsdragningen utifran detta lämpligare bör lokaliseras och fastställas i
aktuell prövning. Miljökontoret anser att redovisat utökat område für Norsa hagar

Miljökontoret -
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(aktbilaga 21) bör utökas ytterligare ut i Mälaren där möjligt finns utan att
påverka farleden samt utökas något vid Sjöhagsvägen och Norsabäcken. Se bild
nedan.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ledningsdragning i sjön kommer
placeras inom strandskyddsområde. Landstigning sker delvis inom områden dåir

strandskyddet är upphävt. Ansökan om strandskyddsdispens finns inte upptaget i
sökandes tillståndsansökan. Miljökontoret anser att samprövning av detta bör ske i
aktuell tillstandsansökan och inte hanteras separat. En ftjrutsättning ftir
ledningsdragningarna enligt aktuell ansökan är att dispens fran strandskyddet
beviljas och mot bakgrund av detta bör därftir en samprövning ske.

I samband med arbeten i vatten uppstår grumling. Framflorallt vid nedspolning av
ledningar och schakt i landftiringsområden. Sökanden har i ansökan ftireslagit ett

villkor (villkor 3) gällande grumling som anger att verksamheten ska bedrivas så

att risken fÌir grumling minimeras samt att utifran samråd med
tillsynsmyndigheten ska bottengående skärmar användas ftir att begränsa

grumlingen och till skydd ftir s?irskilt krinsliga objekt. Miljökontoret anser att det
redan i tillstandet bör anges att bottengående skärmar ska användas vid schakt i
landftirningsområden samt om nedspolning av ledning sker.

I ansökan framgår afifyrapumpstationer kommer anläggas längs med planerad

ledningsdragning. Pumpstationerna kommer vara utrustade med två pumpar dåir

varje enskild pump ska klara av hela flödet. Till pumpstationerna kommer
bräddningstankar/reservoarer anläggas ft)r att minimera risken ftir bräddning vid
drift sötningar. Dimensioneringen på bräddningstankama./reservoarerna har

utformats fÌir att klara en insatstid om 5 timmar. Pumpstationerna tir utrustade

)
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med larm och UPS (Uninterruptible power supply) så att larm skickas även vid
strömavbrott. Bräddpunkt ftir pumpstation 1 är i ett närliggande dike och ftir
pumpstation 2-4 mellan 150 och 200 meter ut i Mälaren.

Miljökontoret har inga synpunkter på füreslagna placeringar av pumpstationerna,
men om hinder inte finns bör lokalisering inom valda områden väljas ftir att
erhålla längst avstånd till nåirmaste bostadshus. Om pumpstationerna motsvarar
övriga pumpstationer på ledningsnätet torde inte några problem med lukt uppstå
utifrån miljökontorets erfarenheter från tillsynen på ledningsnätet. Det är dock bra
att möjlighet ftir luktreducering finns och kan tillämpas om olägenhet i form av
lukt ändå skulle uppstå. Vidare anser miljökontoret att det är skäligt att
pumpstationerna utformas med bräddningstankar för att ftlrebygga risken att
bräddning till recipient kan ske vid driftstörningar eller liknande. En ftirutsättning
är att tekniska kontoret har den beredskap som krävs ftir att inom insatstiden
ätginda driftstörningen eller vidta åtgarder ftir att bräddning inte kan ske. Tillsyn
och uppftiljning av pumpstationerna sker inom ramen fÌir miljökontorets tillsyn
över avloppsreningsverket med tillhörande ledningsnät.

Föreslagen ledningssträcka går genom Lindöberget väst som är ett område klassat
som Natura 2000-område. Området är även naturreservat. Utifran studier av
ortofoton och observationer i ftilt konstaterar sökande att ledningen kommer gå
utanftjr vassområdet med ett avstånd om minst ca 100 meter. Någon påverkan på
bevarandestatus für ingående naturtyp och arter ftjr Natura 2000-området bedöms
inte ske. Ledningssträckan vid Stora Aspholmen ligger vid gränsen av Natura
2000-området Strömsholm men här berörs heller inte några utpekade värden.
Miljökontoret bedömer utifran redovisade uppgifter i tillstandsansökan och MKB
att sökta åtgärder inom Natura 2000-område och naturreservat inte påverkar
miljön pä ett sådant sätt att inte tillstand kan medges ftir åtgarderna. Domstolen
får avgöra om tillstand krävs eller om åtgärden inte åir så betydande att tillstand
krävs.

Miljökontoret saknar uppgifter i tillstandsansökan gällande fürekomst av sjögull.
För aktuell del av Mälaren känner miljökontoret inte till några observationer som
direkt berörs av planerade arbeten med sjöledningen. Två observationer finns
dock i närområdet och miljökontoret anser att sökanden i samband med
vattenverksamheten därför ska beakta eventuell ftirekomst av sjögull och vidta
åtgärder ftir att inte vidare spridning av växten sker.

Miljökontoret
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