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DOMSLUT 

 

Lagligförklaring 

Mark- och miljödomstolen lagligförklarar inom området befintliga åfåror (diken), 

kulvert och andra vattenanläggningar i enlighet med domsbilaga 1. 

 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Järfälla kommun tillstånd enligt miljöbalken att, 

i huvudsaklig överensstämmelse med vad som följer av ansökan och oberoende av 

varandra, inom fastigheterna Barkarby 2:2, Jakobsberg 18:1 och Veddesta 2:1 i 

Järfälla kommun, så som redovisas på ritning i domsbilaga 2-4, 

 

- utföra schaktning, spontning, bortledande av grundvatten för länshållning, 

pålning, muddring och uppfyllnad, andra grundläggnings- och markarbeten 

liksom anläggande av vattenrenings- och fördröjningsanläggningar, 

stödmurar, brostöd, kulvertar, åfåror, bäckar och diken samt därför 

behövliga arbeten, samt utrivning av del av äldre kulvert, 
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- för rening från Veddestabäcken, avleda högst 720 m3 per timme, dock högst 

4 000 m3 per dygn, till vattenrenings- och fördröjningsanläggningar samt 

därefter återföra det renade vattnet till Bällstaån inom verksamhetsområdet. 

 

Villkor för tillståndet 

För den tillståndsgivna verksamheten ska följande villkor gälla. 

 

Allmänt villkor 

1. Om inte något annat framgår av tillståndsdomen ska verksamheten bedrivas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökningshandlingarna 

eller i övrigt uppgivits i målet. 

 

Buller 

2. Buller ska i byggskedet begränsas så att personer som bor i anslutning till 

verksamhetsområdet eller bedriver tyst verksamhet där inte ska utsättas för 

buller över de riktvärden* som anges i nedanstående tabell. 

Ekvivalent ljudnivå dBA 

Område Helgfri 

mån-fre kl. 

07-19 

Helgfri 

mån-fre kl. 

19-22 

Lör-, sön-, 

helgdag kl. 
07-19 

Lör-, sön-, 

helgdag kl. 

19-22 

Nätter 

kl. 22-07 

Bostäder för 
permanentboende och 
fritidshus 

     

  Utomhus (vid fasad) 60 50 50 45 45 
Inomhus (bostadsrum) 45 35 35 30 30 
       

  Vårdlokaler      

Utomhus (vid fasad) 60 50 50 45 45 
Inomhus 45 35 35 30 30 

       

  Undervisningslokaler      

Utomhus (vid fasad) 
 

60 - - - - 

Inomhus 

 
40 - - - - 

  Arbetslokaler för tyst  

  Verksamhet 
     

Utomhus (vid fasad) 70 - - - - 

Inomhus 45 - - - - 
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Maximal momentan 

ljudnivå dBA 

ljudnivå dBA 

          
  ljudnivå dBA           

Bostäder för 

permanentboende och 

fritidshus 

          

  Utomhus (vid fasad) - - - - 70 

Inomhus (bostadsrum) - - - - 45 

Vårdlokaler      

  Utomhus (vid fasad) - - - - 45 
      

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet att vidta åtgärder så 

att villkoret hålls. 
 

Ovanstående värden gäller inte för boende eller verksamhetsutövare av tyst 

verksamhet som erhållit skriftligt erbjudande från kommunen om tillfälligt 

boende, alternativt tillfällig vistelse, och andra skyddsåtgärder inte kan anses 

tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga. 

 

Arbete som riskerar att medföra buller som överskrider ovanstående värden får 

endast utföras helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00. I samråd med 

tillsynsmyndigheten får arbeten som medför överskridanden av värdena utföras 

helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00. Andra avvikelse än de nu nämnda får, 

om det finns särskilda skäl, ske endast efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

Inlämnande av kontrollprogram 

3. Kontrollprogram ska utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontroll-

programmet ska åtminstone omfatta redovisning av hur kontroll av 

grundvattennivåer, påverkan på ytvattenkvaliteten, strömningsförhållanden, 

sättningar och naturvärden ska ske inom verksamhetsområdet. Sökanden ska ge 

in förslag på kontrollprogram till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan 

verksamheten påbörjas. 
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Grumlande arbeten 

4. Arbeten som kan medföra grumling eller förorening i Bällstaån ska identifieras. 

Grumlande eller förorenande arbeten får inte utföras under perioden 1 april till 

1 juli, med undantag för ett sammanhängande arbetstillfälle om högst två dagar. 

 

5. Vid genomförande av grumlande arbeten i vattenområde ska bottengående 

grumlingsbegränsande skärmar (t.ex. siltgardin) eller liknande användas så att 

spridning av grumlande partiklar begränsas. Grumlingsskydden ska användas 

och ligga kvar fram till dess att grumlingen har avtagit. 

 

Kemiska produkter m.m. 

6. Kemiska produkter och drivmedel ska hanteras så att spill eller läckage inte 

förorenar mark, ytvatten eller grundvatten. Flytande kemiska produkter eller 

drivmedel ska förvaras invallat på ett för ändamålet beständigt och tätt underlag. 

Uppsamlingsvolymerna ska motsvara den största behållarens volym plus 

10 procent av summan av övriga behållares volym. Vid förvaring inom körytor 

ska det invallade området förses med skydd mot påkörning. Vid förvaring 

utomhus ska det invallade området vara skyddat mot nederbörd. Vid förvaring 

under nivå för 10-årsregn ska beredskap finnas för att flytta kemiska produkter 

och drivmedel till förvaringsplats över nivå för 10-årsregn inom 24 timmar. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Arbetstid 

De arbeten för vattenverksamhet som medgetts i denna dom ska vara utförda senast 

inom tio år från det att domen har fått laga kraft. 

 

Oförutsedd skada 

Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skada som mark- och 

miljödomstolen inte har förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på 
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ersättning. Sådant anspråk ska för att tas upp till prövning framställas till mark- och 

miljödomstolen senast inom fem år från arbetstidens utgång.  

 

Verkställighetsförordnande 

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om verkställighetsförordnande. 

 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften slutligt till 140 000 kr. 

 

Rättegångskostnader 

Järfälla kommun ska ersätta Länsstyrelsen i Stockholms län för rättegångskostnader 

med 156 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 december 

2018 till dess betalning sker. 

_____________ 
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YRKANDEN M.M.  

 

1. Järfälla kommun (sökanden) har yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

meddela tillstånd enligt miljöbalken att, i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad som följer av ansökan, och oberoende av varandra, inom fastigheterna 

Barkarby 2:2, Jakobsberg 18:1 och Veddesta 2:1 i Järfälla kommun få 

 

a) utföra schaktning, spontning, bortledande av grundvatten för 

länshållning, pålning, muddring och uppfyllnad, andra grundläggnings- 

och markarbeten liksom anläggande av vattenrenings- och 

fördröjningsanläggningar, stödmurar, brostöd, kulvertar, åforor, bäckar 

och diken samt därför behövliga arbeten, samt utrivning av del av äldre 

kulvert, 

 

b) för rening från Veddestabäcken, avleda högst 720 kbm per timme, dock 

högst 4 000 kbm per dygn, till vattenrenings- och 

fördröjningsanläggningar samt därefter återföra det renade vattnet till 

Bällstaån inom verksamhetsområdet. 

 

2. Sökanden har också yrkat att mark- och miljödomstolen ska lagligförklara inom 

området befintliga åfåror, kulvert och andra vattenanläggningar. 

 

3. Sökanden har även yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

a) Fastställa arbetstiden till tio år från den dag tillståndsdomen får laga 

kraft, vid äventyr av att tillståndet förfaller såvitt avser ej utförda 

arbeten, 

 

b) bestämma tiden för anmälan av ersättning för oförutsedd skada till fem 

år räknat från utgången av arbetstiden, samt 

 

c) meddela verkställighetsförordnande enligt 22 kap. 28 § första stycket 

miljöbalken. 
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Sökanden har föreslagit att tillståndet ska förenas med följande villkor. 

 

1. Om inte något annat framgår av tillståndsdomen ska verksamheten bedrivas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökningshandlingarna 

eller i övrigt uppgivits i målet. 

 

2. Buller ska i byggskedet begränsas så att personer som bor i anslutning till 

verksamhetsområdet eller bedriver tyst verksamhet där inte ska utsättas för 

buller över de riktvärden* som anges i nedanstående tabell. 

Ekvivalent ljudnivå dBA 

Område Helgfri 

mån-fre kl. 

07-19 

Helgfri 

mån-fre kl. 

19-22 

Lör-, sön-, 

helgdag kl. 
07-19 

Lör-, sön-, 

helgdag kl. 

19-22 

Nätter 

kl. 22-07 

Bostäder för 
permanentboende och 
fritidshus 

          

            
Utomhus (vid fasad) 60 50 50 45 45 

Inomhus (bostadsrum) 45 35 35 30 30 

            
Vårdlokaler           
Utomhus (vid fasad) 60 50 50 45 45 

Inomhus 45 35 35 30 30 

            
Undervisningslokaler           
Utomhus (vid fasad) 60 - - - - 

Inomhus 40 - - - - 

            
Arbetslokaler för tyst 

verksamhet 
          

Utomhus (vid fasad) 70 - - - - 

Inomhus 45 - - - - 

            
Maximal momentan  

ljudnivå dBA 
          

            
Bostäder för 
permanentboende och 

fritidshus 

          

Utomhus (vid fasad) - - - - 70 

Inomhus (bostadsrum) - - - - 45 

            
Vårdlokaler           
Utomhus (vid fasad) - - - - 45 

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet att 

vidta åtgärder så att villkoret hålls. 
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Ovanstående värden gäller inte för boende eller verksamhetsutövare av tyst 

verksamhet som erhållit skriftligt erbjudande från kommunen om tillfälligt 

boende, alternativt tillfällig vistelse, och andra skyddsåtgärder inte kan anses 

tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga. 

 

Arbete som riskerar att medföra buller som överskrider ovanstående värden får 

endast utföras helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00. I samråd med 

tillsynsmyndigheten får arbeten som medför överskridanden av värdena utföras 

helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00. Andra avvikelse än de nu nämnda får, 

om det finns särskilda skäl, ske endast efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

3. Vid genomförande av grumlande arbeten i vattenområde ska bottengående 

grumlingsbegränsande skärmar (t.ex. siltgardin) eller liknande användas så att 

spridning av grumlande partiklar begränsas. 

 

4. Kommunen ska efter samråd med tillsynsmyndigheten inge ett förslag till 

kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska åtminstone 

omfatta redovisning av hur kontroll av grundvattennivåer, påverkan på 

ytvattenkvaliteten och naturvärden ska ske inom verksamhetsområdet. Förslaget 

till kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten senast en månad innan 

arbetena inleds eller inom den kortare tid som myndigheten bestämmer. 
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MOTPARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) har tillstyrkt ansökan utom såvitt 

avser yrkandet om verkställighetsförordnande, vilket har överlämnats till 

domstolens prövning. Länsstyrelsen har därtill begärt ersättning för 

rättegångskostnader. 

 

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun (nämnden) har tillstyrkt 

ansökan. 

 

Både länsstyrelsen och nämnden har haft synpunkter på sökandens förslag till 

villkor och därutöver yrkat att villkor ska bestämmas enligt vad som närmare 

redovisas i denna dom. 

 

Sveriges geologiska undersökning, Stockholm Vatten och Avfall AB, Statens 

geotekniska institut, Vattenfall Eldistribution AB och Trafikverket har lämnat 

synpunkter. 

 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har avstått från att yttra sig.  

 

ANSÖKAN 

Orientering och icke-teknisk sammanfattning 

De fastigheter som berörs av ansökan utgörs idag av huvudsakligen obebyggd och 

delvis förorenad mark som är föremål för regelbundna översvämningar. Området är 

lokaliserat i närheten av tidigare utbyggda etapper av Barkarbystaden, den s.k. 

Kyrkparken samt gränsar till E18 och mindre vägar. Verksamhetsområdet 

genomkorsas av Bällstaån och Veddestabäcken. Sistnämnda bäck uppgår inom 

verksamhetsområdet i Bällstaån. 
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Båda vattendragen är kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet. Påverkan på 

Veddestabäcken härrör främst från tidigare industriverksamheter uppströms 

verksamhetsområdet. Påverkan på Bällstaån – som till skillnad från Veddestabäcken 

är vattenförekomst enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön – består i bl.a. föroreningar, övergödning och förändrad sträckning, 

bl.a. på grund av tidigare markavvattningsföretag. Påverkan har medfört att 

Bällstaåns status enligt vattenförvaltningsförordningen klassats som 

”otillfredsställande” (ekologisk status) och ”uppnår ej god” (kemisk status). 

 

Befolkningen i Stockholms län väntas öka kraftigt fram till år 2030. För att på ett 

hållbart sätt möta befolkningsutvecklingen utpekas i den regionala 

utvecklingsplanen åtta regionala stadskärnor. De regionala stadskärnorna har 

potential att utgöra regionala knutpunkter vari en intensiv exploatering kan ske. 

Barkarbystaden II, som kommunen önskar tillskapa inom det område som omfattas 

av denna ansökan, utgör en del av en av dessa särskilt utpekade regionala 

knutpunkter. 

 

De verksamheter som omfattas av ansökan syftar huvudsakligen till att tillskapa 

dels omfattande möjligheter till rening och fördröjning av vatten i Bällstaån, dels 

anläggande av ca 900 bostäder, skolor och övrig samhällsservice, dels anordnande 

av allmänt tillgängligt rekreationsområde. 

 

För att nå ovanstående syften har olika alternativ utretts. Efter inledande samråd 

med bl.a. Länsstyrelsen i Stockholms län har projektets omfattning minskats 

betydligt så vitt avser den planerade bebyggelsens omfattning. Bebyggelse planeras 

nu endast i verksamhetsområdets nordligare delar medan ett större 

rekreationsområde med vattenrenings- och fördröjningsanläggningar inrättas i de 

sydligare. Den av människan kraftigt påverkade Bällstaån, som inom 

verksamhetsområdet idag delvis utgörs av ett dike och delvis är kulverterad, ges 

inom hela området en mer naturlig meandrande utformning. 
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Rådighet 

Fastigheterna ägs av Järfälla kommun. Kommunen har således erforderlig rådighet 

för verksamheternas bedrivande. 

Höjdsystem 

Höjdangivelser i ansökan med bilagor hänför sig till RH 2000, om inte annat anges. 

Gällande tillstånd 

Såvitt känt saknas gällande miljötillstånd till andra verksamheter inom 

verksamhetsområdet.  

Planförhållanden 

I kommunens översiktsplan, Järfälla – Nu till 2030, utpekas verksamhetsområdet 

som en del i ett större bebyggt område av ”stadsmässig och urban karaktär”. En ny 

detaljplan som möjliggör planerad bebyggelse i området fick laga kraft i 

januari 2018. 

Beskrivning av verksamheten 

Helt ny bebyggelse avses uppföras inom Barkarbystaden II, huvudsakligen inom ett 

område som i dag täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Fullt utbyggd 

kommer Barkarbystaden II att innefatta omkring 900 bostäder, skolor och annan 

sedvanlig samhällsservice. Inom området kommer att anläggas all för Barkar-

bystaden II nödvändig infrastruktur, såsom t.ex. vägar, broar, grundläggningar, 

kulvertar, ledningar, kajer och promenadstråk. 

 

För att möjliggöra anläggandet av Barkarbystaden II krävs arbeten i vattenområde, 

bl.a. markförstärkningsarbeten, schaktning, utrivning, grävning, pålning och 

utfyllnad. Utfyllnad kommer att ske till en nivå som enligt utförda översvämnings-
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utredningar inte medför risk för översvämning. Vidare krävs omläggning av 

Bällstaån, som idag inom verksamhetsområdet alltså är delvis kulverterad, delvis ett 

dike. Vid den slutliga omläggningen ges Bällstån en naturligare utformning genom 

tillskapandet av en mer meandrande åfåra med varierande djup. Den ändrade 

sträckningen ger bättre möjligheter att fördröja och rena vattnet. Också åfårans 

slänter ges flackare lutning. Även här är syftet att uppnå bättre magasinerings- och 

reningsmöjligheter av vattnet i ån; genom de flackare slänterna ökas 

magasineringskapaciteten. 

 

Veddestabäcken avses bibehålla dagens läge men breddas. Vidare ges 

Veddestabäcken en meandrande bäckfåra. Också den förändrade utformningen av 

Veddestabäcken syftar till att möjliggöra vattenfördröjning och vattenrening.  

 

För att ytterligare förbättra möjligheterna till vattenrening inom verksamhets-

området avses anläggas bl.a. flytande öar med tillhörande rotsystem, torrdamm till 

vilken vatten från Veddestabäcken kan pumpas för rening m.m. För att motverka 

risken för erosion avses erosionsskydd att anläggas utmed vattendragen samt block 

utläggas för att ändra strömningshastighet och riktning.  

Geotekniska förhållanden 

Marken inom verksamhetsområdet är relativt plan. Befintlig marknivå inom 

verksamhetsområdet är på höjden ca +8,5 till +10,0. Markförhållandena inom 

området utgörs huvudsakligen av kärrtorv.  

 

Utförda geotekniska undersökningar bekräftar bilden av ett område med lösa jordar. 

De översta 1-4 metrarna utgörs av organisk jord, gyttja övergående till gyttjig lera. 

Under denna följer djupa lerlager, som mest uppmätt ner till ca 20 meter under 

dagens markyta. Under leran följer en friktionsjord. Av utförd stabilitetsutredning 

med tillhörande beräkningar framgår att markförstärkningsåtgärder kommer att 

behöva vidtas inom verksamhetsområdet i syfte att uppnå erforderlig stabilitet för 
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planerad bebyggelse och övriga anläggningar. Kommunen avser vidta sådana 

förstärkningsåtgärder, t.ex. genom anbringande av s.k. inblandningspelare.  

 

Inom planområdet förekommer två grundvattenmagasin, dels ett övre öppet 

magasin, dels ett undre slutet magasin. Magasinen skiljs åt av det mäktiga lerlagret. 

 

Det övre magasinet förekommer i befintlig fyllning och i de organiska jordlagren 

ovan leran och har god hydraulisk förbindelse med Bällstaån. Nivån i magasinet 

styrs därför av nivån och vattenöverföringen i Bällstaån. Den huvudsakliga 

nybildningen av grundvatten i det övre magasinet sker i samband med nederbörd 

och översvämning av Bällstaån.  

 

I moränen under leran förekommer ett undre slutet grundvattenmagasin. Ett antal 

grundvattenrör finns installerade i magasinet och de visar att grundvattnets 

trycknivå generellt ligger 0–0,5 meter under markytan i området. Någon nybildning 

av grundvatten till det undre magasinet sker inte inom området utan i de 

höjdområden som omger området, där moränen går i dagen. Med hänsyn till de 

djupa lerlagren samt att området i huvudsak ska fyllas upp och inte schaktas ur är 

det dock möjligt att utföra merparten av arbetena utan att komma i kontakt med 

grundvattenförande lager och utan att behöva avleda grundvatten annat än från det 

övre grundvattenmagasinet. 

 

En pumpstation avses anläggas under markytan inom den sydvästra delen av 

verksamhetsområdet. Pumpstationen avses anläggas genom att schakt sker genom 

spont. Initialt kommer grundvattnet att stiga upp i schaktgropen. Då önskat djup 

erhållits gjuts betongbotten som tätas mot sponten, varefter konstruktionen töms på 

vatten. Genom att bygga en tät konstruktion av nu nämnt slag behöver inte 

grundvatten utanför schaktet påverkas annat än mycket marginellt. Sålunda bedöms 

inte grundvattenbortledningen medföra att påverkan uppstår på vare sig E18, 

Mälarbanan eller övrig omgivning.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen bedöms den tillståndssökta 

verksamheten ge upphov till negativa konsekvenser främst under anläggnings-

skedet. De negativa konsekvenserna bedöms dock bli av begränsad omfattning och 

bestå av övergående problem såsom buller, grumling m.m. Kommunen avser låta 

utföra arbetena på ett sådant sätt att konsekvenserna så långt som möjligt undviks 

eller begränsas. 

 

Efter byggskedets avslutande bedöms de negativa konsekvenserna bli mycket små. 

De positiva konsekvenserna blir emellertid omfattande och består, förutom i 

möjliggörandet av omfattande bostadsbebyggelse i närhet till mycket goda 

kommunikationer och till Stockholms innerstad, bl.a. i en ökad rening av i Bällstaån 

förekommande föroreningar och tillskapande av ett större rekreationsområde för 

allmänheten. 

Samråd 

Samråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken har genomförts i utökad 

omfattning under arbetet med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Mot 

bakgrund a de minskningar av verksamhetens omfattning som föranletts av i 

huvudsak länsstyrelsens synpunkter under det första samrådet har kommunen, efter 

minskningen, genomfört ytterligare samråd. 

 

Länsstyrelsen har den 23 oktober 2015 fattat beslut om att verksamheten kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitetsförordningen: Utsläppen till luft från verksamheten, främst transporter 

under anläggningsskedet, bedöms inte leda till att några miljökvalitetsnormer 

riskerar att överskridas. 
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Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön: Genom 

verksamhetsområdet rinner Bällstaån. Bällstån utgör en vattenförekomst enligt 

vattenförvaltningsförordningen (SE 658718-161866). Enligt VISS har 

vattenmyndigheten fastställt vattenförekomstens kemiska status som ”uppnår ej 

god” och kvalitetskravet ”god kemisk status”, dock med undantag för kvicksilver 

och kvicksilverföroreningar, bromerad difenyleter, benos(b)flouranten samt 

benso(g,h,i)perylen. Vidare har vattenförekomstens ekologiska status fastställts som 

”otillfredsställande” och kvalitetskravet ”god ekologisk status 2027”. Den 

otillfredsställande ekologiska statusen beror på flödesregleringar, morfologiska 

förändringar, övergödning samt förekomst av de särskilt förorenade ämnena zink 

och ammoniak.  

 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen och därtill hörande utredningar 

kommer den ökade vattenreningen att bidra till positiva effekter på vattenkvaliteten 

inom vattenförekomsten. Med vidtagande av erforderliga skyddsåtgärder bedöms 

inte heller de miljökonsekvenser som uppstår under arbetsfasen kunna medföra 

någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. 

De allmänna hänsynsreglerna 

Kunskapskravet: Kommunen har genom sina egna anställda och anlitande av 

konsulter tillräcklig kompetens för de verksamheter som ansökan avser. Samtliga 

utredningar har genomförts av särskilt anlitade specialister.  

 

Erforderliga försiktighetsmått: Genom de åtgärder som har redovisats i ansökan 

med bilagor anser kommunen att det är visat att erforderliga försiktighetsmått 

kommer att vidtas. Verksamhetens effekter kommer att följas upp inom ramen för 

ett kontrollprogram.  

 

Bästa möjliga teknik: Kommunen har eftersträvat en teknik som ger så stor effekt 

som möjligt, samtidigt som den är anpassad till områdets förhållanden och påverkar 

miljön i minsta möjliga utsträckning. 
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Produktvalsprincipen: Inga biotekniska organismer eller kemikalietillsatser avses 

användas. 

 

Resurshushållning: Verksamheterna syftar till att nyttiggöra mark som sedan länge 

är präglad av risk för översvämningar och sin närhet till E18 samt Mälarbanan för 

byggnation av bostäder, skolor och andra verksamheter liksom anläggande av 

omfattande allmänna rekreationsytor samt anläggningar för vattenrening och 

översvämningskontroll. Genom att marken används för tillgodoseendet av dessa 

behov, i stället för jungfrulig, utgör verksamheten en god resurshushållning.  

 

Lokaliseringsprincipen: Kommunen har övervägt alternativa lokaliseringar av de 

verksamheter som omfattas av ansökan. En närmare redovisning av alternativen 

återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen. Mot bakgrund av områdets goda 

tillgänglighet till kommunikationer (huvudsakligen E18, pendeltåg och framtida 

utbyggd regionaltågsstation samt tunnelbana), övriga redan utbyggda delar av 

Barkarbystaden samt möjligheterna att inom området anordna lämpliga renings- och 

fördröjningsanläggningar kan det konstateras att den valda lokaliseringen är 

lämplig. 

 

Ansvaret för efterbehandling: Den verksamhet som avses med denna ansökan 

bedöms inte aktualisera något ansvar för efterbehandling även om arbetena medför 

en minskning av mängden förorenade sediment och massor inom området. Massor 

och sediment med en föroreningshalt som överskrider gränsvärdena för KM 

kommer att transporteras till för ändamålet lämplig deponi. 

 

Allmänt önskar kommunen framhålla att den strävar efter att utforma anläggningar 

på ett sådant sätt att eventuella skador på miljön kan avhjälpas. 
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Kontrollbestämmelser 

För att kontrollera verksamhetens miljöpåverkan och effekterna av föreslagna 

skyddsåtgärder kommer kommunen att upprätta förslag till kontrollprogram som 

inges till tillsynsmyndigheten viss tid innan arbetena inleds. 

Ersättningar 

Kommunen anser inte att någon ersättningsgill skada uppkommer till följd av 

vattenverksamheterna. Om skada trots detta skulle uppkomma anser kommunen att 

denna får handläggas i den ordning som föreskrivs för oförutsedda skador. 

Tillåtlighet – kostnader 

Kostnaderna hänförliga till vattenverksamheten har beräknats uppgå till omkring 

58 miljoner kronor. Vidare bedöms skadorna liksom olägenheterna till följd av 

vattenverksamheten bli mycket små och vara av övergående karaktär. Mot detta ska 

ställas bl.a. miljönyttan av den omfattande vattenreningen, tillskapandet av allmänt 

tillgängliga rekreationsytor samt att verksamheten är en förutsättning för 

möjliggörandet av en ny stadsdel med ca 900 bostäder. Vid en avvägning mellan å 

ena sidan skadorna, olägenheterna och kostnaderna för vattenverksamheten och å 

den andra sidan verksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt får 

därmed konstateras att fördelarna överväger. Vattenverksamheten är sålunda 

tillåtlig. 

Arbetstid 

Kommunen hemställer att arbetstiden bestäms till tio år från lagakraftvunnen dom. 

Inom denna tid kan arbetena med säkerhet förväntas ha blivit slutförda.  
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Oförutsedd skada 

Tiden för anmälan om anspråk på grund av oförutsedda skador bör, med hänsyn till 

verksamhetens ringa omfattning och inverkan, kunna bestämmas till fem år från 

utgången av arbetstiden.  

Verkställighetstillstånd 

Kommunen har sedan tidigare projekt lång erfarenhet av verksamheter av 

förevarande slag. Verksamheterna avses utföras i ett översvämningsdrabbat område 

där det är angeläget att vattenrenings- och fördröjningsåtgärder kommer till stånd. 

Verksamheterna är en grundläggande förutsättning för kommunens fortsatta 

utbyggnad av de omkring 900 bostäderna, skolor m.m. inom Barkarbystaden II. 

Som bekant finns det ett mycket omfattande behov av nya bostäder i Stockholms 

län. Konsekvenserna av verksamheten har utretts noga och, som framgår av 

miljökonsekvensbeskrivningen, väntas några mer betydande negativa 

miljökonsekvenser inte uppstå till följd av verksamheten. Tvärtom väntas bestående 

positiva effekter uppkomma. Sammantaget föreligger det därför skäl för 

verkställighetstillstånd. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

 

Nedanstående remissmyndigheter har i yttranden anfört i huvudsak följande: 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen begär att ansökningshandlingarna kompletteras med en riskanalys för 

byggskedet, en översiktlig planering för byggskedet samt redovisning av ett 

utvecklat resonemang avseende avloppspumpstationen och hur täthet mot 

grundvatteninläckage ska uppnås. Länsstyrelsen begär därutöver att sökanden ska 

förtydliga hur grundvattenbortledning kommer att ske samt att påverkansområde tas 

fram avseende grundvattenpåverkan i byggskede och ev. driftskede från all 

grundvattenbortledning som ansökan omfattar. 
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Arbetenas genomförande 

Området inom vilket arbetena ska bedrivas har dåliga geotekniska förhållanden med 

låg bärighet och översvämmas regelbundet. Omfattande schaktarbeten och 

förstärkningsarbeten ska genomföras inom området. Sammantaget utgör detta 

besvärliga arbetsförhållanden och länsstyrelsen anser att sökanden behöver utveckla 

hur byggskedet ska kunna genomföras med minsta möjliga risk för 

föroreningsspridning i vattenmiljön. 

 

Det kan finnas risk för föroreningsspridning, dels från förvaring av kemikalier, 

drivmedel och cement, dels från uppställningsplatser för fordon och dels från 

upplag av förorenade massor eller föroreningar som blottläggs under arbetenas 

gång. Eftersom området idag regelbundet översvämmas anser länsstyrelsen att det 

även finns en översvämningskopplad risk för utläckage av föroreningar från upplag, 

uppställningsplatser och kemikalieförvaring. 

 

Länsstyrelsen ser att det kan finnas risker kopplade till hantering av förorenade 

massor och sediment under byggskedet samt vid eventuellt påträffande av 

föroreningar vid schakt för ny åfåra, påledning av vatten i ny åfåra och omledning 

av vatten. 

 

Ytvatten 

I de sektioner som redovisas framgår att botten ska variera mellan nivå +7 till +7,5. 

I skötselplaner för dagvattenanläggningar bör underhåll av djuphålor (utgrävning av 

sediment) ingå. Länsstyrelsen önskar ett förtydligande om sediment kommer att tas 

bort på hela den befintliga åsträckningen inom detaljplaneområdet, inklusive de 

sträckor som kommer att föra vatten även under omledningsperioden. 

 

Det är inte i detalj känt om det finns föroreningar i jordmaterialet längs den 

föreslagna nya åsträckan. När den nya åfåran utformas är det viktigt att de material 

som finns i och vid åfåran och som kommer att komma i kontakt med Veddestaåns 

och Bällstaåns vatten är rena och inte orsakar förorening av vattnet. Innan vattnet 
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släpps på behöver provtagning och utredning utföras och resultaten redovisas till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Vattenlevande organismer kan påverkas negativt av grumlande arbeten och arbeten 

som kan orsaka spridning av föroreningar nedströms om arbetsområdet. Läns-

styrelsen anser att sökanden ska identifiera vilka moment av arbetet som kan vara 

särskilt grumlande eller förorenande för Bällstaån, exempelvis bortschaktning av 

sediment i befintlig åfåra eller andra arbeten i befintlig åfåra eller installation av 

KC-pelare nära eller i vattnet. Dessa moment ska sedan utföras under den tid på året 

när vattenlevande organismer är som minst känsliga. 

 

Länsstyrelsen anser att det av ansökningshandlingarna bör framgå hur 

övervakning av eventuell pH-påverkan på vattnet i Bällstaån från KC-pelar-

konstruktion kommer att ske och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas i händelse av 

påverkan. 

 

Angående skyddsåtgärder nedströms önskar länsstyrelsen att sökanden dels 

anger/redovisar vilken skyddseffekt avseende suspenderade, vattenlösliga och icke 

vattenlösliga ämnen skyddsåtgärderna kan medföra, dels vilken miljöpåverkan som 

kan uppstå i form av t.ex. dämning, anhopning av material eller miljöeffekter vid 

installation och avinstallation av skyddsåtgärd. Vidare bör redovisas hur det kan 

säkerställas att god funktion uppnås i ett rinnande vattendrag vid användande av 

siltgardin. 

 

Under schaktarbetena blottläggs lerområden. Länsstyrelsen ser att det finns en risk 

för ökad grumling när nederbörd avrinner från öppna jordytor utan växttäcke eller 

annat skydd. Länsstyrelsen anser att sökanden bör redovisa åtgärder för att 

förhindra att jordytor ligger öppna längre än nödvändigt. 

 

Länsstyrelsen anser att länshållningsvatten och vatten som läcker in i gropar och 

ledningsgravar vid behov ska renas innan det avleds till Bällstaån. Länsstyrelsen 
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anser att sökanden ska ange riktlinjer för hur larm- och åtgärdsvärden för vatten 

som avleds till Bällstaån ska tas fram. 

 

Grundvatten 

De övre 1–4 m av jordlagren, eventuellt mer, ska enligt vad länsstyrelsen förstår 

schaktas bort. Då grundvattennivåerna ligger i höjd med markytan borde en del av 

det vatten som tränger in i ledningsschakter och gropar kunna bestå av 

grundvatten, och länshållning bör i så fall medföra grundvattenbortledning. I så fall 

bör detta beskrivas och påverkan på grundvattenmagasinen beskrivas med ett 

påverkansområde. 

 

Konstruktion av avloppspumpstation planeras ske innanför helt tät konstruktion och 

därmed medföra minimal grundvattenbortledning. Det är enligt länsstyrelsens 

erfarenhet ibland förenat med svårigheter att uppnå en helt tät konstruktion, och 

ansökan behöver därför utvecklas avseende hur täthet ska uppnås. 

 

På ritning över avloppspumpstation finns jordlager inklusive bergnivå schematiskt 

angivna. Det framgår inte i vilken utsträckning sonderingar eller andra 

undersökningar gjorts för att bekräfta bergnivå. Länsstyrelsen tolkar ritningen som 

att man kommer att behöva spränga bort berg för att bygga avloppspumpstationen. 

Sökanden behöver förtydliga avloppspumpstationens läge i förhållanden till berg 

och om sprängning kommer att behöva utföras. Hur eventuell sprängning kan ske 

utan grundvatteninläckage utöver angivet engångsuttag behöver också förtydligas. 

Sökanden behöver vidare förtydliga under hur lång tid detta engångsuttag kommer 

att ske. 

 

För avloppspumpstationen och eventuellt även för andra schakter som hisschakter 

och nya åfåror, kan finnas risk för bottenupptryckning. Sökanden bör ange hur 

tillräcklig marginal mot bottenupptryckning kommer att uppnås. 

 

Som länsstyrelsen förstår det kommer avloppspumpstationen att helt gå genom 

lerlagret och det kommer troligen att finnas en vattenförande kringfyllnad runt 
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pumpstationen. Kringfyllnaden medför enligt länsstyrelsens bedömning att övre och 

undre grundvattenyta kan få kontakt. I handlingarna anges att det finns artesiskt 

vatten i området. Ansökan behöver kompletteras med uppgift om vilka 

konsekvenser en kontakt kan medföra avseende grundvattennivåer, 

grundvattentryck och föroreningstransport samt andra tänkbara konsekvenser.  

 

Sammantaget bedöms byggskedet och eventuellt även driftskedet ge en 

grundvattenpåverkan. Omfattningen av grundvattenpåverkan behöver förtydligas 

genom att påverkansområde anges för byggskede, och i förekommande fall för 

driftskede. 

 

Länsstyrelsen anser att sökanden ska redovisa om det finns någon risk för kontakt 

mellan övre och undre magasin vid andra arbeten än vid avloppspumpstationen, 

t.ex. vid pålning eller djupare schakter, särskilt med avseende på att det finns 

artesiskt grundvatten. Om kontakt kan uppstå behöver sökanden ange vilka 

konsekvenser detta kan medföra avseende grundvattennivåer, grundvattentryck och 

föroreningstransport samt andra tänkbara konsekvenser. 

 

Kemikalier 

Sökanden behöver redovisa dels de miljökrav som projektet kommer att ställa vid 

val av kemikalier, dels ange nedbrytbarhet och miljövänlighet avseende 

exempelvis hydrauloljor och drivmedel samt ange hur de 9 000 ton bindemedel 

vilka enligt tekniska beskrivningen kommer att ingå i inblandningspelarna väljs. 

 

Masshantering 

Länsstyrelsen anser att sökanden ska ange principer för provtagningsmetoder och 

kriterier som kommer att användas för att bestämma vilka massor som är så 

förorenade att de ska schaktas bort. Uppgrävda massor behöver provtas i samband 

med schakt för att säkerställa att massorna hanteras på korrekt sätt. 

 

Länsstyrelsen anser att mellanlagring eller behandling av förorenade massor ska ske 

på hårdgjorda ytor belägna utan översvämningsrisk med uppsamling av lakvatten. 
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Lakvatten ska hanteras på liknande sätt som länshållningsvatten. Vid mellanlagring 

och hantering av förorenade massor ska damning motverkas. Vid masshantering bör 

återvinning av massor eftersträvas och rena och lämpliga massor återanvändas inom 

området. 

 

Miljökvalitetsnormer 

I naturområdet i planens sydöstra del kommer åfåran att utformas med en slingrande 

meanderform för att öka vattendragets renande och fördröjande förmåga. 

Länsstyrelsen instämmer i att reningen kommer att bli bättre, det är dock osäkert 

hur mycket bättre. Reningseffekten i rinnande vatten är svårare att bedöma än 

reningen i dagvattendammar, men den är betydligt lägre än i en dagvattendamm. 

Den i utredningen beräknade reningen av fosfor på den meandrande sträckan 

förefaller väl hög. 

 

Veddestabäcken kommer att ansluta till Bällstaåns huvudfåra i planens sydöstra del. 

Den kommer att ha en högre föroreningsbelastning än Bällstaån får med sin nya 

utformning. Dagvattenutredningen uppmärksammar behovet av rening av 

Veddestabäckens vatten och föreslår en torrdamm för rening. I planen redovisas en 

sådan torrdamm inom bullerstörd del av naturområdet, dit vatten från 

Veddestabäcken kan pumpas vid tillfällen med höga flöden, för att renas. 

Länsstyrelsen har vid granskning av dagvattenutredningen uppmärksammat att den 

beräknade reningseffekten förefaller alltför hög, och anser att beräkningen ska ses 

över. 

 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma sökanden på att ovan angivna osäkerheter i 

beräkningen av reningseffekt kan innebära att utredningens beräknade reducering 

med 75–80 kg fosfor per år inte uppnås genom de planerade åtgärderna inom 

detaljplanen för Barkarbystaden II. En större mängd fosfor återstår i så fall att rena 

på andra platser, för att miljökvalitetsnormen för Bällstaån ska följas. Exempelvis 

kan fler reningsåtgärder i samband med pågående detaljplanering i Veddesta och 

Ormbacka reducera belastningen från Veddestabäcken och därmed förbättra 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för ån. 
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Kontrollprogram 

En förutsättning för ett genomförande av arbetena med minsta möjliga 

miljöpåverkan är att kontrollprogrammet innehåller de parametrar och 

skyddsåtgärder som krävs vid de besvärliga förhållanden som råder på platsen. 

Kontrollprogrammet bör också ge förutsättningar för utvärdering av 

anläggningarnas påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för 

Bällstaån, inklusive fosfor, PFAS, Zn, Cu, pH, alkalinitet och övriga relevanta 

parametrar. 

 

För att tillsynsmyndigheten ska kunna ha möjlighet att lämna synpunkter på 

kontrollprogram, att kontrollprogram vid behov ska kunna revideras inom ramen för 

samrådet om kontrollprogram, samt att relevanta bakgrundsmätningar inom ramen 

för kontrollprogrammet ska kunna genomföras, bör förslag till kontrollprogram 

inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan verksamheten påbörjas. 

Länsstyrelsen önskar vidare att sökanden kompletterar ansökan med ett preliminärt 

förslag till kontrollprogram. 

 

Skötsel och underhåll 

Länsstyrelsen noterar att sökanden anger att skötselplaner avseende dagvatten-

anläggningar kommer att upprättas i samband med bygghandling. Skötselplanerna 

är centrala för att reduktion av föroreningar och fosfor ska fungera. Länsstyrelsen 

anser att sökanden behöver åta sig att se till att skötselplaner tas fram som är 

tillräckliga för att garantera fortsatt fullgod funktion av dagvattenanläggningarnas 

funktion inklusive reningsfunktion. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla kommun 

Nämnden bedömer att ansökt åtgärd kan komma till stånd under förutsättning att 

ansökan och underlagshandlingar kompletteras och fördjupas. En komplettering och 

fördjupning behöver ske såvitt avser den tekniska beskrivningen, arbetsytor, 

föroreningar i mark, vatten och sediment, buller, utsläpp till vatten, 

miljökonsekvensbeskrivning samt kontrollprogrammet. 
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Teknisk beskrivning 

Artesiskt grundvatten förekommer inom området vilket betyder att grundläggning 

och arbeten kommer att utföras på områden som har mycket hög instabilitet. Det 

finns risk för bottenupptryckning av mark vilket innebär att lagring av material och 

uppställning av fordon i synnerhet kan vara mycket problematiskt. Skyddsåtgärder 

för arbeten i sådana områden har inte tagits upp i utredningsmaterialet. Sökanden 

bör i ansökan beskriva hur detta har beaktats och hur riskerna ska hanteras under 

arbetets gång. 

 

Arbetsytor 

Nämnden anser att arbetsredskap och maskiner som står uppställda obevakade inom 

området utgör en risk att föroreningar skadar mark och vattenmiljön, i synnerhet i 

den södra delen som ska utgöra parkområde. Sökanden bör beskriva hur denna risk 

minimeras, exempelvis med en rutin för att arbetsredskap och maskiner inte får stå 

uppställda inom den södra delen av verksamhetsområdet efter arbetsdagens slut. 

Nämnden föreslår också att sökanden åtar sig att undvika tankning med diesel, 

HVO eller Ecopar inom den södra delen av området. 

 

Tankning av drivmedel ska enligt dokumenten kunna ske på plats inom området 

Barkarbystaden II. Av detta skäl ska drivmedel och kemikalier kunna lagras inom 

samma område. Kommunen anger också att om det finns risk för regn eller 

översvämningar så bör drivmedel och kemikalier flyttas. Nämnden anser att det är 

motiverat utifrån försiktighetsprincipen att denna åtgärd ska ske redan innan det 

finns risk för att regn och nederbörd sköljer ned drivmedelsrester i ån. Med södra 

delen av Barkarbystaden II menas delen söder om den planerade Veddestabron. 

 

Föroreningar i mark, vatten och sediment 

Nämnden delar inte sökandens uppfattning att inget ansvar för efterbehandling 

aktualiseras genom verksamheten. De undersökningar som utförts visar att 

Bällstaåns sediment är kraftigt förorenade med mycket höga halter av bland annat 

PCB och PAH:er. PFOS förekommer i ytvatten och i jordprover inom området 

förekommer tunga alifater i halter på 4-5 gånger över riktvärdet för känslig 
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markanvändning (KM). Därmed anser nämnden det klarlagt att arbeten som 

påverkar dessa föroreningar innebär en risk, som är större än ringa, för ökad 

exponering eller spridning av föroreningen. Nämnden vill också påtala att för att en 

anmälan om efterbehandling ska kunna anses komplett behöver 

föroreningssituationen vara mer utredd än som presenteras i underlaget till ansökan. 

Vilka parametrar och halter som förekommer i respektive delarbete samt förväntade 

förorenade mängder och hur de ska hanteras behöver beskrivas i detalj. 

 

Eftersom perfluorerade ämnen, PFAS, påträffats i ån, och även förekommer diffust i 

markvatten i närområdet, behöver verksamheten ha beredskap för att hantera PFAS 

i vatten och schaktmassor. Vilka halter utgående vatten får innehålla behöver 

fastställas utifrån försiktighetsprincipen och miljökvalitetsnormen för ytvatten i 

Bällstaån och ingå i det kontrollprogram som ska tas fram av sökanden. 

 

Buller 

Det framgår inte av bullerutredningen om transporter till och från området har 

beaktats, detta behöver tydliggöras. En kartläggning av förväntade nivåer 

byggbuller behöver redovisas, i form av en karta över förväntade ljudnivåer över 

närområdet. Skolor och förskolor behöver särskilt beaktas då barn tillhör en känslig 

grupp och deras utemiljö används dagtid, samtidigt som riktvärdena tillåter högre 

nivåer av byggbuller dagtid. 

 

Nämnden anser att ett åtgärdsprogram för buller behöver tas fram, där det framgår 

vilka skyddsåtgärder som är aktuella för de olika arbetsmomenten. Sökande ska i 

ansökan åta sig att följa detta program för att minimera risken att störningar för 

boende uppkommer. Vidare anser nämnden att sökanden bör beskriva hur de avser 

arbeta med information till boende i närområdet avseende det byggbuller som 

beskrivits i bullerutredningen. Nämndens erfarenhet från tidigare projekt är att 

toleransen för bullerstörningar ökar om information om orsaken lämnas till dem 

som berörs. 

 



  Sid 29 

NACKA TINGSRÄTT   M 4837-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

För att inte kumulativa effekter ska uppstå behöver bullerutredningen samordnas 

med andra projekt och aktiviteter som orsakar buller i närliggande bostäder, skolor 

och andra verksamheter. Bullerutredningen behöver därför kompletteras med en 

redogörelse av vilka andra projekt som kommer att pågå under planerad 

verksamhetsperiod samt vilka risker för att riktvärden för buller för byggplatser 

överskrids då flera bullrande verksamheter pågår samtidigt. Utbyggnaden av 

tunnelbanan och krossanläggningen vid Norrviksvägen är exempel på aktiviteter 

som kan påverka bullernivåerna i området och som behöver beaktas. 

 

Utsläpp till vatten 

Ett förslag till recipientkontroll behöver tas fram för att övervaka verksamhetens 

påverkan på MKN och grumling för Bällstaån. Provtagning i strategiska punkter bör 

påbörjas innan verksamhetens start och pågå så länge arbetena har inverkan på åns 

vatten. Kontrollen får avslutas först efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

Allt vatten som uppkommer inom schakter och som innebär att länshållningsvatten 

uppkommer behöver genomgå rening innan det släpps till Bällstaån. Verksamheten 

behöver förhålla sig till de nivåer som anges i Riktlinjer för länshållningsvatten 

fastställda av Järfälla kommun, tekniska nämnden 2017-03-23. Om det finns risk 

för att dessa halter överskrids i utgående länshållningsvatten ska 

tillsynsmyndigheten omedelbart informeras. 

 

Krossmassor kan innehålla höga halter av kväve från använda sprängmedel. Då 

massorna används som fyllnadsmaterial kan avrinnande dagvatten under byggtiden 

ha kvävehalter på upp till 4-5 mg/l. Hög tillförsel av kväve kan vara skadligt för 

närliggande recipienten Bällstaåns akvatiska liv och bör begränsas till ca 2 mg/l. Då 

detta krav inte finns tillgodosett i länshållningsriktlinjema behöver utsläppet 

regleras på annat sätt, exempelvis genom ett bemyndigande till tillsyns-

myndigheten. Rening av dagvatten genom översilning för att minska kvävehalterna 

innan recipienten belastas kan vara en lämplig skyddsåtgärd. 

 

I recipientkontrollen ska halten av grumlande ämnen ingå. FNU är en enhet för 

turbiditet (grumling) i vatten. Normalt innehåller Bällstaåns vatten en grumlighet 
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som uppmätts till 20-30 FNU (Stockholm Vatten sammanställning över mätvärden 

2012-2016). Om halten grumlande ämnen överstiger 80 enheter FNU påverkas 

vattnet så mycket att förutsättningarna för kiselalger, andra levande 

mikroorganismer och högre stående organismer blir kritiska. Mätning av 

grumling/turbiditet i FNU-enheter kan lätt göras med ett handhållet instrument i 

fält. I recipientkontrollen under arbetenas gång bör därmed kontroll av 

grumligheten ingå. Frekvens, redovisning etc. samt en lämplig mätpunkt vid 

Vålberga kan fastställas i det kontrollprogram som ska tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten innan verksamheten påbörjas. 

 

En torrdamm planeras i närheten av spillvattenpumpstationen vid södra delen av 

området. Vatten från Veddestabäcken ska som reningsåtgärd pumpas till 

torrdammen när flödena i bäcken är höga vid stor nederbördsmängd. Enligt 

nämndens uppfattning är föroreningshalterna i Veddestabäckens vatten lägre vid 

sådana tillfällen än vid normala flöden. Därmed ser inte nämnden något behov av en 

sådan pumpning, snarare riskerar åtgärden att påverka bäcken negativt. Den 

angivelse i dagvattenutredningen om att reningen vid dammen kommer att uppgå 

till 30 kg fosfor ställer sig nämnden tveksam till. Tydligare redovisning av hur 

uppskattning och beräkning har gjorts behöver göras för att verifiera att reningen 

verkligen blir så som det angivits i underlaget. Om torrdammen ska användas som 

beskriven i underlaget behöver också mätpunkter installeras i närområdet så att 

uppnådd reningseffekt följs upp. Förslagsvis installeras provtagningsbrunnar före 

och efter torrdammen. Torrdammens effekt måste kunna följas upp av projektet 

samt efter det att projektet gått över till drift. Kommunen bör beskriva hur 

uppföljningen ska gå till, förslagsvis genom ett egenkontrollprogram för driften. 

 

Kommunen arbetar med en vattenplan där Bällstaån och Veddestabäcken ingår. 

Planen är ett beskrivande dokument, men till denna kommer ett styrande 

åtgärdsprogram att tas fram. Programmet omfattar riktade åtgärder inom olika 

avrinningsområden för att de reduktionsbehov som finns beskrivna i VISS ska 

tillgodoses. Som sökanden beskriver i ansökan finns 15 platser för åtgärder 

utpekade, men ingen av dessa ligger inom området som ansökan avser. Nämnden 
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ser därmed risker med att föreslagna reduktionsbehov inom projektet inte går att 

uppfylla. Med anledning av detta anser nämnden att sökanden behöver redogöra för 

hur den ansökta verksamheten samordnas med de åtgärder och reduktionsbehov 

som behandlas i vattenplan och kommande åtgärdsprogram, med syfte att 

säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten (exempelvis för fosfor) kan uppfyllas. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Underlagshandlingarna i ansökan beskriver inte hur arbetena ska gå till. Med 

hänvisning till försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § miljöbalken anser nämnden att 

miljökonsekvensbeskrivningen i sin nuvarande utformning inte är fullständig. En 

revidering behöver göras efter analys av mer utförliga beskrivningar av arbetena 

och av föroreningsbilden. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs kort för resultat från de översiktliga 

miljötekniska markundersökningar som gjorts. Resultat från de undersökningar som 

har gjorts inom området presenteras i en bifogad rapport, men det saknas en 

övergripande beskrivning av det sammantagna föroreningsläget i olika media inom 

området. En karta över området där parametrar och halter av konstaterade 

föroreningar redovisas behöver läggas till miljökonsekvensbeskrivningen för att 

förtydliga vilka risker som föreligger. 

 

Bällstaåns sediment innehåller höga halter av föroreningar. Miljökonsekvens-

beskrivningen har inte beskrivit vilka mängder av förorenade massor det rör sig om, 

eller vilka risker det innebär att schakta och hantera dessa. En komplettering som 

beskriver detta bör läggas till beskrivningen. 

 

Översvämningsrisk 

Eftersom det föreligger stor risk för översvämning inom hela området för 

Barkarbystaden II behöver en riskanalys göras för den ansökta verksamheten. 

Utifrån bedömda risker med de olika arbetena ska en beredskapsplan tas fram, så att 

det tydliggörs vilka rutiner som behöver finnas för att till exempel snarast avlägsna 

kemikalier, maskiner och annat material som riskerar att sprida föroreningar i 
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området. Dimensionering bör göras för 10-årsregn och eventuellt även för mindre 

frekvent förekommande större nederbördsmängder. 

 

Kommunen planerar att exploatera mycket stora angränsande områden inom en snar 

framtid, vilket innebär en ökning av hårdgjorda ytor i avrinningsområdet. I 

dagvattenutredningen framgår inte vilka marginaler som tagits till för de eventuellt 

ökande flöden av dagvatten som detta kan innebära. Eftersom alla beräkningar har 

en viss osäkerhet behöver det redovisas vilka säkerhetsmarginaler som tagits till för 

detta. 

 

Övrigt 

Då verksamheten kommer att orsaka stora störningar till området i form av bland 

annat buller och damning anser nämnden att det är motiverat att en masshanterings-

plan tas fram för att minimera de störningar transporter till och från området 

orsakar. 

 

Åfåran och dess slänter kommer att stabiliseras med KC-pelare för att möjliggöra 

meandring av fåran i tillräckligt stor utstäckning för att hydromorfologiska mål ska 

kunna uppnås. Stabiliseringen innebär en stor påfrestning på åfårans lopp och 

försvårar möjligheten att skapa en åfåra med naturliga slänter och botten. KC-

pelarna orsakar höjning av pH-värdet i alla de zoner där stabilisering utförs och 

medför en onaturlig morfologisk miljö för land och bottenlevande organismer. 

Utifrån miljöbalkens produktvalsprincip ska miljömässigt bästa produkt användas. 

Nämnden saknar en redovisning av eventuella andra metoder som har övervägts 

samt hur avvägningen har gjorts. Detta behöver tydliggöras. Finns en metod som 

lämnar botten och strandzon mer opåverkad, ska denna väljas i första hand. 

Stockholm Vatten och Avfall AB 

Flödet och flödesmängden per dygn nedströms Barkarbystaden II kommer att öka 

med minst 0,1 kubikmeter/sekund, sannolikt mer. Det ger en tillkommande 

översvämningsvolym på ca 9 000 kubikmeter/dygn eller mer nedströms 
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Barkarbystaden II. Lägger man in perioden fram till år 2050/60, dvs. ytterligare 10-

20 år efter nu planerade exploateringar i både Järfälla och Stockholm, fås en 

ytterligare ökning av översvämningsriskerna inom hela Bällstaåns huvudfåra, om 

inte omfattande åtgärdspaket genomförs i form av utjämningsmagasin/dammar samt 

utökning av kapaciteten nedströms Barkarbystaden II i Bällstaåns åfåra, tunneldel, 

kulverteringar och reglering vid Solvalla. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av verksamhetsområdet. En 

70 kV högspänningsledning av regionnätskaraktär drivs med stöd av en gällande 

nätkoncession för linje enligt tillstånd från 2013. Vattenfall kan inte utesluta att 

planerad vattenverksamhet kommer att påverka Vattenfalls regionnätskabel och kan 

därför inte heller utesluta att det kan behöva vidtas skyddsåtgärder. Det är i 

dagsläget svårt att precisera vilken typ av skyddsåtgärder som är nödvändiga och 

omfattningen av dessa, men det kan t.ex. omfatta att delar av kabeln måste 

rörförläggas eller på annat vis skyddas eller flyttas. Detta är åtgärder som i så fall 

ska bekostas av exploatören. Under förutsättning att det utreds om det är nödvändigt 

att vidta skyddsåtgärder för att skydda Vattenfalls regionnätsledning och att 

sökanden i så fall bekostar eventuella lämpliga skyddsåtgärder har Vattenfall inget 

att erinra mot den sökta verksamheten. 

Statens geotekniska institut (SGI) 

I miljökonsekvensbeskrivningen anges att schakt kommer att ske i övre och undre 

grundvattenmagasinet. Förändrade grundvattennivåer kan ändra grundvattnets 

naturliga flödesriktning och ändrade flödesriktningar kan påverka 

föroreningsspridningen. Förändrade grundvattennivåer och därmed förändrade 

redoxförhållanden kan också ändra föroreningars speciering. Den som orsakar en 

spridning av föroreningarna riskerar ett ansvar enligt 10 kap. miljöbalken, 

omfattande såväl undersökningar som åtgärder. SGI rekommenderar därför att 

åtgärder vidtas för att förhindra eventuell föroreningsspridning samt att 

grundvattnets föroreningsgrad kontrolleras tillsammans med grundvattennivåer. Det 
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förutsätts att omhändertagande av eventuellt förorenat grundvatten sker i samråd 

med tillsynsmyndigheten. 

 

Sedimenten i Bällstaån är mycket förorenade. När schaktarbete utförs kommer 

föroreningarna att exponeras och risken för spridning ökar. SGI förutsätter att 

massor kontrolleras och att en strategi tas fram för att minska spridningen från 

blottlagda sediment. SGI välkomnar att grumlighetsbegränsande åtgärder kommer 

att vidtas för att minska spridningen och rekommenderar att ett kontrollprogram 

upprättas för att kontrollera grumling och föroreningsspridning under arbetets gång, 

även utanför eventuell siltgardin för att säkerställa dess funktion. SGI 

rekommenderar även att en åtgärdsplan tas fram för att användas i de eventuella fall 

då grumlingen överskrider aktuella haltkriterier. 

 

I ytvatten har cis-l,2-dikloreten påvisats. SGI rekommenderar att miljötekniska 

undersökningar utförs för att utreda orsaken till förekomsten. Det finns en 

skyldighet att genast underrätta tillsynsmyndigheten om förorenade massor 

påträffas. I ytvatten har även PFOS påvisats i halter som överskrider EU:s 

miljökvalitetsnorm. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms hälsoriskerna som 

små men SGI vill påtala risken med att PFOS kan spridas och vi rekommenderar 

därför att kontrollprogram upprättas även för ytvattnet. 

Trafikverket 

Verksamheten berör riksintresse för kommunikationsanläggningar E18 och 

Mälarbanan samt Barkarby station och inom riksintresset omfattas sidoanläggningar 

så som exempelvis tryckbankar och trummor/rörbroar. De tekniska 

förutsättningarna för bebyggelse och anläggningar är problematisk i området, då 

marken består av mycket lös sättningsbenägen organisk jord och lera och 

grundvattennivån ligger nära markytan. När det gäller den tekniska beskrivningen 

och miljökonsekvensbeskrivningen saknar Trafikverket en beskrivning av hur 

200 l/s ska avledas från Veddestabäcken till reningsdamm samt eventuella 

konsekvenser av denna avledning. 
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Bällstaån avrinningsområde är relativt flackt och påverkat av flera trånga sektioner 

nedströms planområdet och området är därför känsligt för översvämningar. I 

modelleringen som ligger till underlag för ansökt vattenverksamhet förutsätts att 

Bällstaån är så påverkat av exploatering att vattendraget i stort beter sig som ett 

dagvattensystem och modelleringen utgår ifrån scenario med torra förhållanden i 

vattendraget innan 100-årsregnet belastar modellen. Vid detta beräkningsscenario 

kan tillskapad flödesvolym i meandringen till fullo beaktas. Då underlaget till sökt 

vattenverksamhet enbart anger den totala tillgängliga flödesvolymen som skapats 

vid meandringen av Bällstaån vid låga vattennivåer är annan påverkan svår att 

utläsa. Det framgår inte av underlaget vid vilken vattennivå i Bällstaån som 

modellerade flöden utgår ifrån. Utredningen behöver därför kompletteras med detta 

underlag så att det går att utläsa över vilken vattennivå i Bällstaån tillskapade 

flödesvolymer är tillgängliga. Det finns ett påtagligt basflöde i Bällstaån och det är 

därför av intresse att kunna utläsa utjämningsvolym i förhållande till medelvatten- 

och medelhögvattennivå. Då ingen redovisning görs över vilken flödesvolym som 

finns tillgänglig när vattennivån i Bällstaån är hög går det ej att utläsa påverkan på 

Trafikverkets anläggningar vid normala högvattennivåer. Den skapade meandringen 

däms upp vid höga vattennivåer vilket påverkar möjligheten att ta om hand 

ytterligare nederbörd och ökade flöden. Då den tillskapade flödesvolymen i 

Bällstaån främst är tillgänglig vid låga vattennivåer anser Trafikverket att risken för 

ökad känsligheten för översvämning vid intensiv nederbörd och höga nivåer i 

Bällstaån behöver utredas ytterligare. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Den risk som SGU, ur grundvattensynpunkt, ser som viktigast att få belyst i ärendet 

är konsekvenserna av grundvattenbortledningen i det undre magasinet. Den 

planerade bortledningen i samband med entreprenaden i området kommer att 

medföra en viss trycksänkning i leran vilket kan komma att påverka omgivande 

infrastruktur, och då särskilt i anslutning till byggnationen av pumpstationen i den 

södra delen av området. SGU ser denna fråga som central då såväl vägbank som 

järnväg ligger i anslutning till lera samtidigt som den kortvariga dränering som 
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planeras i det underliggande magasinet kommer utföras väldigt nära vägområdet för 

E18 vilket kan påverka markens stabilitet.  

 

Mot bakgrund av områdets geologiska och hydrologiska förutsättningar är det bra 

att man valt en lösning med s.k. tät konstruktion för anläggande av pumpstationen. 

Men även med denna lösning kommer det ske en viss påverkan utanför sponten. 

Underlaget är dock för knapphändigt för att det ska gå att göra en relevans-

bedömning av den uppskattade påverkan och av riskerna i stort. 

 

SÖKANDENS BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

 

Sökanden har i samband med bemötande av yttranden lämnat in vissa 

kompletteringar av underlag till ansökan.  

 

Därutöver har sökanden låtit utföra kompletterande provtagning i 27 nya punkter 

inom ramen för en kompletterande utredning av föroreningssituationen i området.  

Allmänt 

Sökanden vill inledningsvis framföra att den verksamhet, till vilken tillstånd enligt 

miljöbalken sökts, avser möjliggöra ett nyttiggörande av mark för bostäder, skola 

och annan samhällsviktig infrastruktur i ett försumpat område som sedan lång tid är 

starkt präglat av mänsklig aktivitet, återkommande översvämningar och 

föroreningar i bl.a. sediment. Inom verksamhetsområdet består Bällstaån – sitt 

namn till trots – av kulvert och dike. 

 

Som ett led i detta nyttiggörande avser kommunen, som framgår av ansökan och 

därtill hörande bilagor, att vidta omfattande miljöförbättringsåtgärder inom 

verksamhetsområdet, bl.a. bestående i avlägsnande och transport till deponi av 

förorenade sediment och jord med högre föroreningshalter än de som gäller för 

känslig markanvändning, anläggande av mer naturligt utformat och meandrande 

vattendrag samt inrättande av ett större och allmänt tillgängligt parkområde. 

Åtgärderna kommer ostridigt att medföra bl.a. att möjligheterna ökas för att 
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förbättra både den kemiska statusen och den ekologiska statusen i 

vattenförekomsten. 

 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen kommer negativa miljöeffekter 

endast att uppstå under det korta anläggningsskedet. De negativa miljöeffekterna 

bedöms bli få, vara av begränsad omfattning och övergående. 

 

Kommunen har tagit till sig de synpunkter som nu lämnats av främst miljö- och 

bygglovsnämnden och länsstyrelsen beträffande riskerna för grumling och 

föroreningsspridning vid arbeten i vatten. Som en följd av synpunkterna väljer 

kommunen att revidera förslagen till skyddsåtgärder för genomförandet så att 

Bällstaån under arbetenas utförande leds förbi den del av verksamhetsområdet där 

arbeten i vatten pågår. Förbiledningen sker genom anläggande av en tät skyddsvall i 

den södra delen av området samt en tillfällig kulvert. Åtgärderna möjliggör att 

arbetena kan utföras i torrhet. Därmed minimeras risken för spridning av 

föroreningar och grumling. 

Länsstyrelsen  

Kontrollprogram 

Kommunen avser att, med undantag för strömningsförhållanden och sättningar, låta 

kontrollprogrammet omfatta vad länsstyrelsen anfört ovan och mer därtill. Däremot 

anser kommunen att det inte föreligger något miljömässigt behov jämlikt 2 kap. 3 § 

miljöbalken för att kräva att förslag till kontrollprogrammet ska inges till 

tillsynsmyndigheten senast ett helt kvartal innan verksamheten påbörjas. En månad 

får anses vara praxis. En tid om tre månader skulle medföra bl.a. att projektet 

riskerar att försenas väsentligt, vilket skulle medföra betydande kostnader och 

olägenheter för kommunen. Därmed vore ett sådant krav heller inte rimligt (2 kap. 

7 § första stycket miljöbalken). När det gäller föreskrivande av att villkoret ska 

”möjliggöra en effektiv kontroll” kan det konstateras att en sådan lydelse knappast 

uppfyller kraven på villkors tydlighet och precision (NJA 2006 s. 310). 
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Bortledande av grundvatten 

I förevarande fall är det för det första fråga om bortledande av grundvatten från det 

undre grundvattenmagasinet som i förhållande till resterande verksamhetsområde är 

ett mycket litet område (ca 0,15 procent). Det är endast vid bortledning från det 

undre magasinet som det finns risk för portrycksförändringar som skulle kunna 

generera marksättningar och stabilitetsförändringar. Bortledandet ska, som framgår 

av den tekniska beskrivningen, ske vid ett tillfälle och utföras inom en tät spont. 

Som också framgår av den tekniska beskrivningen påverkas därmed inte 

grundvattensituationen utanför den täta spontgropen och vattnet avleds för rening 

före återföring till Bällstaån. Grundvattenbortledningen medför således inte några 

miljökonsekvenser utanför den med spont försedda schaktgropen. 

 

För det andra kommer grundvattenbortledande att ske från det övre grundvatten-

magasinet. Det grundvattnet har en trycknivå om endast ca 0,1 meter ovan markytan 

och således ett ytterligt begränsat influensområde (ca fem meter från schaktet). Vid 

tidpunkten för bortledandet (dvs. under anläggningsfasen) kommer det inte att 

finnas något skyddsvärt inom detta begränsade influensområdet. 

 

Mot den bakgrunden saknas det miljömässigt behov av att föreskriva att bortledning 

endast ska få ske med av länsstyrelsen förordad volym. 

 

Provtagning och undersökning av den nya åfåran 

Provtagning kommer att utföras. Som framgår av ansökan kommer bl.a. eventuella 

sediment som är förorenade över gällande halter för känslig markanvändning att 

transporteras till en för ändamålet lämplig deponi. Kommunen har inte något att 

erinra mot att redovisning av undersökningar redovisas till tillsynsmyndigheten 

minst en månad innan vattnet leds genom den nya åfåran. 

 

Eftersom kommunen åtagit sig att utföra vad länsstyrelsen önskat, och kommunen 

således redan enligt det allmänna villkoret är förpliktat att följa länsstyrelsens 

önskan, anser kommunen att det saknas skäl att också i särskilt villkor fastlägga 

kravet. 
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Täthet mot grundvatteninläckage avseende avloppspumpstationen 

Tänkbara alternativ för att uppnå täthet mot grundvatteninläckage är följande. 

Sponten utförs med slagna stålprofiler med täta spontlås som förs ned till 

bergöverytan. Därefter schaktas all jord ur spontgropen ned till schaktbotten eller 

bergöverytan. För det fall att schaktbotten ligger helt eller delvis över bergöverytan 

gjuts en tjock betongplatta på schaktbotten under vatten. När betongen brunnit 

länshålls spontgropen från det innestängda grundvattnet. Eventuella läckage mellan 

spontplankor och betongplatta tätas därefter med injekteringscement eller bentonit. 

För det fall att schaktbotten ligger under bergöverytan schaktas och länshålls 

spontgropen på samma sätt som ovan. Därefter tätas läckagevägar mellan 

bergöverytan och spont med injektering och en platsgjuten betongbalk vid 

spontfoten. Om bergöverytan är uppsprucken och förorsakar inläckning av 

grundvatten utförs en förinjektering av bergmassan, innan sprängning. 

 

Ang. hur byggskedet ska kunna genomföras med minsta möjliga risk för 

föroreningsspridning i vattenmiljön 

Vad länsstyrelsen anfört om förhållandena inom verksamhetsområdet är i allt 

väsentligt korrekt. Verksamhetsområdet är både förorenat och 

översvämningsdrabbat. Själva syftet med den verksamhet som omfattas av denna 

tillståndsansökan är därför att komma till rätta med föroreningssituationen och 

översvämningsproblematiken. 

 

Mot bakgrund av förhållandena inom verksamhetsområdet har kommunen låtit bl.a. 

teknisk, miljöteknisk, hydrologisk och geohydrologisk expertis genomföra 

omfattande utredningar av miljöeffekterna av verksamheten och på vilket eller vilka 

sätt som verksamheten kan utföras med så små miljöeffekter som möjligt. 

Resultaten av utredningarna har redovisats i till ansökan hörande handlingar liksom 

förslag på hur miljöeffekterna under bygg- och driftskede kan minskas/undvikas. 

Därtill kommer kontrollprogram att upprättas för att kommunen också under 

arbetenas utförande ska kunna kontrollera verksamhetens effekter. Föroreningar 

kommer att avlägsnas och transporteras till för ändamålet lämplig deponi. Andra för 

ändamålet lämpliga skyddsåtgärder – såsom temporär kulvert, skyddsvall och 
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grumlingsbegränsande skärmar – kommer att nyttjas. Arbetena kommer således att 

utföras på sådant vis att risken för föroreningsspridning är mycket begränsad. 

 

Övervakning av ev. pH-påverkan på vattnet i Bällstaån 

Inledningsvis får framhållas att lakningen under en knapp tioårsperiod endast 

bedöms ge en påverkan på ett avstånd om 50 millimeter från pelaren. Risken för att 

användandet av inblandningspelare ska förändra pH i Bällstaån är således väldigt 

liten. Den minskas ännu mer genom att all markförstärkning med pelare kommer att 

ske avskilt från vattendraget. Genom den föreslagna skyddsvallen kommer ingen 

direktkontakt kunna ske till nedströms liggande vattendrag från merparten av den 

mark som ska markförstärkas, vare sig via ytavrinning eller via marken. Det är 

enbart i den södra delen nedanför skyddsvallen som förstärkning behöver ske i 

närheten av vattendragen. Genom att nya åbågar anläggs utanför den befintliga 

å-/dikesfåran kan detta arbete ske avskilt från rinnande vatten, vilket gör att risken 

för påverkan på vattendraget blir mycket liten. På kortare partier i anslutning till 

befintlig åfåra kan vatten i ån tillfälligt behöva pumpas förbi det område där pelarna 

installeras alternativt ledas förbi i en temporär trumma för att förhindra 

direktkontakt mellan pelarna och det rinnande vattendraget under tiden de 

installeras. 

 

Någon särskild övervakning av eventuell pH-påverkan på vattnet i Bällstaån från 

KC-pelarkonstruktion kan därför inte anses vara miljömässigt behövlig eller rimlig. 

 

Länshållningsvatten 

Kommunen avser vid behov rena länshållningsvatten och vatten som läcker in i 

gropar och ledningsgravar genom avledning till oljeavskiljare och 

sedimentationscontainer. Kommunen avser såvitt gäller larm- och åtgärdsvärden att 

följa de riktvärden för länshållningsvatten vilka fastlagts i de kommunala 

riktlinjerna för länshållningsvatten och som antogs av kommunens tekniska nämnd 

den 23 mars 2017. 
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Risk för ökad grumling när nederbörd avrinner från öppna jordytor 

Föreslagen tät skyddsvall enligt ovan kommer att skydda nedströms liggande 

vattendrag från att grumlas. Då den temporära kulverten anläggs och ansluts till 

befintlig kulvert kommer vattendragen att skyddas med en geotextil eller liknande 

grumlingsskydd.  

 

Sprängning 

Sprängning kan behöva ske eftersom de inledande utredningarna påvisat att det kan 

finnas en bergklack på platsen för kommande pumpstation. Med vidtagande av 

sedvanliga skyddsåtgärder (t.ex. sprängmattor) bedöms sprängningarna kunna 

genomföras utan att någon påverkan sker utanför schakten. Såvitt avser 

grundvattenpåverkan i övrigt hänvisar kommunen till vad som ovan anförts. 

 

Engångsuttag av grundvatten 

Frågan berör bortledningen från det nedre grundvattenmagasinet. Som ovan anförts 

kommer det bortledandet att ske inom tät spont. Någon påverkan utanför detta 

inspontande område kommer således inte uppkomma. Den tid under vilken 

bortledandet pågår saknar därför betydelse för bedömning av miljökonsekvenserna. 

Tiden bör vara begränsad till omkring ett till två dygn. 

 

Bottenupptryckning 

Schakt för spillvattenpumpstationen kommer att utföras inom tät spont till berg 

vilket innebär att grundvatten är förhindrat att tränga in i spontgropen och 

därigenom förhindras bottenupptryckningen. Schaktningen innebär dessutom att all 

lera inom sponten schaktas bort vilket eliminerar problemet med 

bottenupptryckning. 

 

Påverkansområde m.m. 

Influensområdet för det undre grundvattenmagasinet från grundvattenbortledning 

inom spontgropen för pumpstationen bedöms vara maximalt 15 meter ut från den ca 

10 meter djupa gropen. Influensområdet för den bortledning/länshållning som 

kommer att ske inom det övre grundvattenmagasinet bedöms vara maximalt 5 meter 

ut från schakten. Varken den bortledning som planeras ske från det undre 
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grundvattenmagasinet eller från det övre grundvattenmagasinet kommer medföra att 

skador uppstår på tredje man eller allmänna intressen. Det är inte aktuellt att leda 

bort grundvatten i driftskedet. 

 

När det gäller risk för kontakt mellan övre och undre magasin kommer byggnader 

och anläggningar, t.ex. Veddestabron, grundläggas med slagna betong- eller 

stålrörspålar. Dessa pålar kommer att tränga ned och stoppslås i moränen och det 

undre grundavattenmagasinet. Den mycket lösa till lösa leran kommer dock att täta 

mot pålarna så att läckage och kontakt mellan grundvattenmagasinen förhindras. 

 

Grundvattenrör 

De rör som har installerats av Norconsult vid den miljötekniska markunder-

sökningen är huvudsakligen grunda plaströr som inte redovisar trycknivån i det 

undre grundvattenmagasinet. När det gäller bortledning av grundvatten och risk för 

påverkan på omkringliggande objekt är det intressanta det undre grundvatten-

magasinets trycknivå. 

 

Samtliga rör som installerats av Norconsult har haft som syfte att ta upp 

vattenprover, inte att fastställa grundvattnets trycknivå. De två djupa grundvattenrör 

som installerats har inte funktionskontrollerats och uppmätta nivåer i dem är inte 

relevanta för grundvattensituationen i området. I ett av rören råder även oklarhet om 

vilken nivå spetsen är installerad på. Därför har de inte redovisats i underbilaga till 

ansökan. Nyligen har däremot tre nya djupa grundvattenrör installerats inom 

området och ytterligare ett rör kommer inom kort att installeras i anslutning till den 

planerade spillvattenpumpstationen. Dessa fyra rör kommer att ingå i den månatliga 

lodningen av grundvatten i området. 

 

Principer för provtagningsmetoder avseende förorenade massor 

Provtagning kommer att ske enligt praxis och Naturvårdsverkets och SGF:s 

vägledningar avseende provpunktsplacering/täthet/provtagningsform. Detta kan 

innebära att provtagning sker i rutnät eller via stokastisk/slumpvis fördelning. 

Provtagning delas upp i två kategorier – kontroll av överskottsmassor och kontroll 
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av kvarlämnade massor (t.ex. schaktbotten och schaktväggar). Klassning avseende 

massor sker med s.k. representativ halt och jämförs med de riktvärden som gäller 

för planområdet. Detta kan endera vara generella riktvärden eller platsspecifika 

riktvärden om sådana har tagits fram och godkänts av tillsynsmyndighet. 

 

Rening av fosfor 

Utredningen som legat till grund för kommunens uppgifter har upprättats av anlitad 

teknisk expertis med stor erfarenhet av detta slags verksamheter. Bedömd renings-

effekt har utretts grundligt och flera gånger, men som alltid finns det viss 

felmarginal i utförda beräkningar. Emellertid kan det enkelt fastslås att de 

reningsåtgärder och andra åtgärder till vilka kommunen nu söker tillstånd kommer 

att medföra en betydande förbättring av både föroreningssituationen och den 

morfologiska situationen i Bällstaån. Vattenkvaliteten kommer att förbättras och 

åtgärderna bidra till uppfyllandet av beslutade miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomsten. 

 

Vid stora flöden kommer det breddade årummet att innebära en fördröjning av det 

mer förorenade dagvatten som kommer vid regn. Vattennivåerna stiger upp på de 

flacka slänterna och vattnet får därmed en kontakt med vegetationen där rening sker 

genom filtrering, infiltrering och fastläggning av föroreningar i marklagren. Den 

funktionen finns inte alls i nuläget. Reningsgraden för fosfor i rinnande vatten är 

utifrån detta uppskattad till 15 procent av det totala flödet. Ett viktigt syfte med den 

ökade meandringen är att återskapa en naturlig form för åfåran och därmed skapa 

bra livsmiljöer för växt- och djurliv. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Angående efterfrågade kompletteringar 

Miljöprövningen enligt miljöbalken syftar inte till att bedöma och detaljreglera 

varje i verksamheten ingående arbetsmoment utan till att bedöma den samlade 

miljöpåverkan och för denna föreskriva miljömässigt motiverade och rimliga 
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försiktighetsmått. Den tekniska beskrivningen uppfyller kraven i 22 kap. 

1 § miljöbalken. 

 

När det gäller efterfrågad beskrivning av vilka mängder förorenade massor och 

sediment i de olika delområdena samt hanteringen av dessa saknar det, med hänsyn 

till föreslagna skyddsåtgärder, betydelse var inom området dessa kan förväntas. Det 

som är av betydelse är hur sådana förorenade massor och sediment ska hanteras. 

Som framgår av ansökan har kommunen i den delen åtagit sig att transportera 

samtliga massor och sediment med en föroreningshalt som överstiger känslig 

markanvändning till för ändamålet lämplig deponi, trots att sanering till mindre 

känslig markanvändning, med hänsyn till kommande markanvändning, varit 

tillräckligt för vissa delområden. 

 

Angående miljöpåverkan på vattenmiljön föreslås nu tillkommande skyddsåtgärder 

i form av temporär kulvert och skyddsvall. Skyddsåtgärderna kommer medföra att 

en stor del av arbetena kan utföras i torrhet. Grumlande arbeten kommer utföras 

endast i liten omfattning och då tillsammans med erforderliga skyddsåtgärder så 

som t.ex. siltgardin. Såvitt avser påverkan på vattenmiljön och risker har dessa 

utförligt redovisats i 11 kapitlet i miljökonsekvensbeskrivningen samt i därtill 

hörande recipientbedömning. Det kan i sammanhanget klargöras att 

miljökvalitetsnormen för vatten bedöms vare sig momentant eller i delar av 

vattenförekomsten på det sätt som nämnden förefaller mena. Påverkan på 

miljökvalitetsnormerna bedöms som framgår av till ansökan hörande handlingar bli 

positiv, både såvitt avser kemisk och ekologisk status. 

 

Artesiskt grundvatten 

Artesiskt grundvatten förekommer inte inom området, annat än tillfälligtvis och då 

med en trycknivå inom ca 0,1 meter ovan markytan. Det mäktiga lerlagret inom 

området innebär att bottenupptryckning endast kan förekomma vid djupa schakter. 

Sådant arbete utförs endast vid spillvattenpumpstationen och där schaktas lerlagret 

bort under kontrollerade förhållanden inom tät spont. Någon uppställning av fordon 

eller lagring av material kommer inte att ske i eller i anslutning till utförda schakter. 
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Arbetsytor och risken för föroreningar 

Kommunen har nu åtagit sig att anlägga en temporär kulvert samt, i den södra delen 

av området, en skyddsvall med en krönhöjd om +9,4 meter, således över vad som 

motsvarar beräknat vattenstånd vid 10-årsregn inklusive klimatfaktor. Genom detta 

skyddas arbets- och etableringsytor upp till en nivå om +9,4 meter och därmed 

bedöms risken för översvämning av arbets- och etableringsytor vara minimal. 

 

Buller 

Bullerutredningen har kompletterats med av nämnden önskat underlag, dvs. 

redovisningar av beaktade källor och förtydligade resultat. Transporternas påverkan 

på bullret i området är liten på grund av det befintliga trafikbullret. Kommunen 

anser att det är tillräckligt med ett sedvanligt bullervillkor. Ett sådant villkor blir 

kommunen skyldig följa och därmed också att vidta skyddsåtgärder om sådana 

behövs. Information till närboende kan ske vid särskilt behov. 

 

När det gäller kumulativa effekter av buller från olika exploateringsprojekt i 

området beskrivs detta i den uppdaterade bullerutredningen. Beräkningar har utförts 

för att jämföra ljudnivåerna från krossningen och utbyggnaden av tunnelbanan med 

slutsats att det ej påverkar samma bostäder som byggbullret från Barkarbystaden II. 

Där bullret påverkar bostäder mest från krossningen och utbyggnaden av 

tunnelbanan, påverkar bullret från byggverksamheten vid Barkarbystaden II minst 

och tvärtom (för de bostäder som är närmast Barkarbystaden II). 

 

Arbetenas genomförande  

Sedan ansökan lämnades in har en alternativ omläggning av Bällstaån under 

byggtiden utretts. Detta innebär att Bällstaån föreslås läggas i kulvert från den 

trumma som går under E18 i områdets norra del till Veddestabäcken. En tät 

skyddsvall föreslås vidare anläggas i den nedre delen av verksamhetsområdet. 

 

Genom den nu föreslagna temporära kulverten och skyddsvallen kommer ingen 

direktkontakt kunna ske till nedströms liggande vattendrag från den mark där 

arbeten ska ske, vare sig via ytavrinning eller via marken. Den temporära 
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skyddsvallen anläggs med en tätande plastfolie ner till lera och ett krön på nivån 

+9,4 vilket motsvara en 10-års nivå inklusive klimatanpassning. Översvämningar 

som stiger över denna nivå kommer rinna in i arbetsområdet norr om vallen. Av 

utförda beräkningar framgår att vallen inte har någon dämmande effekt som 

påverkar anläggningar eller andra känsliga konstruktioner i närområdet. 

 

Det är enbart i den södra delen nedanför skyddsvallen som arbeten behöver ske i 

närheten av vattendragen. Genom att nya åbågar anläggs utanför den befintliga 

å-/dikesfåran kan också detta arbete ske avskilt från rinnande vatten, vilket gör att 

risken för påverkan på vattendraget blir mycket liten. Behovet av skyddsåtgärder för 

grumling begränsas därför till de arbetsmoment då de nya åfårorna ska anslutas till 

det befintliga vattendraget. Dessa arbeten är kortvariga, vilket innebär att även den 

tid då grumlingsskydd behöver finnas i vattendraget blir helt kort. Vid dessa 

återanslutningsarbeten kommer grumlingsskydd, t.ex. bottengående siltgardin eller 

motsvarande att användas. Genom att detta arbete sker i ett rinnande vattendrag 

behöver skyddsanordningen kunna släppa igenom vatten, men samla upp partiklar 

som förs med vattnet, vilket uppfylls av en siltgardin. 

 

Föroreningar inom verksamhetsområdet 

Den ansökta verksamheten innebär att ett nu förorenat område renas genom att 

massor och sediment som innehåller högre föroreningshalter än känslig 

markanvändning förs till för ändamålet lämplig deponi. Hur den praktiska 

hanteringen ska gå till föreslås på sedvanligt sätt regleras i kontrollprogram. 

Skyddsåtgärderna i form av en temporär kulvert och skyddsvall kommer innebära 

att arbeten kan utföras i torrhet och risken för spridning av föroreningar minskar 

därmed avsevärt. 

 

Markförstärkning 

All markförstärkning kommer i möjligaste mån att föregås av att organiskt material 

schaktas bort. Markförstärkning med inblandningspelare sker därefter i ren lera. 

Ovanpå förstärkningen kommer krossmaterial och därefter matjord att läggas till 
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önskad nivå. Det innebär att området med inblandningspelare kommer vara väl 

avgränsat från den slutliga nya åfåran och den vegetation som ska etableras där. 

Att använda pelare och konstruktioner med cement är mycket vanligt då 

anläggningar ska uppföras i vattenområden och mark med dålig bärighet. Då 

inblandningspelare med blandningar av kalk och cement skapas är en ökning av pH-

halten en förutsättning för att starta de reaktioner som är nödvändiga för att erhålla 

förstärkningen. Då kalkcementen snabbt binds till lerjorden och bildar en stark 

pelare är det enbart vatten/mark i kalkcementpelarens direkta närhet som berörs av 

förhöjda pH-värden. Följaktligen är påverkan alltid helt lokal. Eftersom arbetena, 

tack vare de nu föreslagna skyddsåtgärderna, i detta fall kommer att kunna utföras i 

torrhet blir påverkan än mer begränsad. 

 

Genom den föreslagna skyddsvallen kommer ingen direktkontakt kunna ske till 

nedströms liggande vattendrag från merparten av den mark som ska markförstärkas, 

vare sig via ytavrinning eller via marken. Det är enbart i den södra delen nedanför 

skyddsvallen som förstärkning behöver ske i närheten av vattendragen. Genom att 

nya åbågar anläggs utanför den befintliga å-/dikesfåran kan också detta arbete ske 

avskilt från rinnande vatten, vilket gör att risken för påverkan på vattendraget blir 

mycket liten. På kortare partier i anslutning till befintlig åfåra kan vatten i ån 

tillfälligt behöva pumpas förbi det område där pelarna installeras alternativt ledas 

förbi i en temporär trumma för att förhindra direktkontakt mellan pelarna och det 

rinnande vattendraget under tiden de installeras. 

Stockholm Vatten och Avfall AB 

Det är riktigt att dagvattenflöden och föroreningsmängder från området kommer att 

öka om inte omfattande dagvattenåtgärder genomförs. Kommunen avser därför att 

vidta ett flertal dagvattenåtgärder, vad avser både rening och magasinering, som 

kommer ha en positiv effekt i området.  

 

Flödesökningen med 0,1 m3/s avser den momentana ökningen av det maximala 

flödet för ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, specifikt flödet genom kulvert 
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under E18 nedströms planområdet. För volymberäkningar behöver skillnader i 

flöden beaktas över hela den studerade avrinningens period. Sett över hela 

simuleringsperioden, som är 16 timmar lång, sker en minskning av total avrunnen 

volym efter utbyggnad av området, från dagens ca 378 000 m3 till ca 375 000 m3. 

Att total avrunnen volym minskar, medan momentant maximalt flöde ökar, bedöms 

bero på den förändrade höjdsättningen inom planområdet. Från ett större utbrett 

svämplan införs en fördjupad meandrande åfåra, vilket till stora delar kompenserar 

för minskad utjämningsvolym till följd av den planerade utbyggnaden, samtidigt 

som den ger ett något hastigare avrinningsförlopp. Vidare kommer utfyllnaden 

under planerade byggnader magasiner delar av Bällstaåns flöde, vilket totalt ger en 

nettominskning av avrunnen volym på ca 3 000 m3 under den 16 timmar långa 

simuleringsperioden. Eftersom det är ett kortvarigt skyfall som faller uniformt över 

hela det studerade avrinningsområdet, innebär detta att rinntider och skyfallets 

varaktighet får stor påverkan på när översvämning kan inträffa på olika platser inom 

Bällstaåns avrinningsområde. En momentan flödesökning under viss del av 

simuleringsperioden behöver inte innebära en ökad översvämningsrisk längre 

nedströms, då maximala flöden inträffar vid olika tidpunkter längs med Bällstaåns 

sträckning. En bättre markör är avrunna volymer under en längre tid, vilka bedöms 

minska efter utbyggnad av Barkarbystaden. 

 

Total avrunnen volym under simuleringsperioden förväntas minska något. 

Översvämningsrisken i Bällstaån förväntas öka i framtiden till följd av både 

klimatförändringar och ökad exploatering. I utredningarna till ansökan har hänsyn 

därför tagits till förväntade ökningar av extrem nederbörd fram till år 2100. 

Vattenfall 

I anledning av Vattenfalls synpunkter har sökanden sammanträffat med företrädare 

för bolaget. Parterna har då kunnat konstatera att den planerade verksamheten inte 

väntas beröra Vattenfalls kabel. Kommunen har dock inte något att erinra mot de 

försiktighetsmått Vattenfall önskat och åtar sig att följa dem (dvs. de fem punkterna 

angivna i Vattenfalls yttrande).  
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Trafikverket 

 

Tekniska förutsättningar för bebyggelse och anläggningar 

Kommunen är väl medveten om förhållandena inom verksamhetsområdet och 

kommer att vidta erforderliga försiktighetsmått och säkerhetsåtgärder under 

byggskedet. Som exempel kan det nämnas att det inte kommer att ske några 

schaktarbeten eller andra arbeten intill Trafikverkets tryckbank som kan försämra 

tryckbankens funktion. När byggskedet är avslutat kommer exploateringen och en 

höjning av marknivån innebära att tryckbankens funktion förbättras. 

 

Avledning från Veddestabäcken 

Avledningen från Veddestabäcken är tänkt att ske genom en självfallsledning från 

åfåran cirka 60-70 meter bort till avloppspumpstationen i samma område. När 

vattennivån i bäcken stiger rinner vatten in i ledningen och en pump sätts igång med 

hjälp av en flottör. Vid avloppspumpstationen pumpas vattnet upp till torrdammen. 

Avledningen kommer inte att innebära någon dämning i Veddestabäcken. Det ska 

alltid gå ett basflöde i bäcken. Av utredningen framgår att en preliminär bedömning 

är att 50-200 l/s lämpligen pumpas från Veddestabäcken till översilningsytan. 

Flödesmätningar visar att basflödet i Veddestabäcken ligger lågt ca 0,5-10 l/s. 

 

Schaktning och stabilitet i förhållande till E18 

Vid Bällstaåns passage under E18 har leran utskiftats under vägen som där vilar på 

friktionsjord. Breddningen av åfåran påverkar således inte vägen i sektionen. Där 

Veddestabäcken passerar under E18 finns en övergångszon mellan lera och 

fastmark. Den befintliga tryckbanken och förstärkning med vertikaldränering 

avslutas ungefär där trumman kommer ut. Vid beräkning på den omgrävda, 

oförstärkta åfåran erhålls ingen förändring i stabilitetsförhållandena för E18 jämfört 

med idag. Med planerad kompletterande förstärkning med inblandningspelare 

erhålls däremot en förbättring av vägens stabilitet. Generellt så lämnas befintlig 

tryckbank orörd och föreslagna arbeten och utformning ska inte påverka E18:s 

stabilitet negativt. 
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Påverkan uppströms verksamhetsområdet 

Beräkningar med 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 tyder inte på några ökade 

dämningseffekter uppströms planområdet, utan tvärtom något reducerade 

vattendjup (ett par cm). Den nya, meandrande åfåran bör innebära att höga och 

medelhöga flöden ger mindre dämning uppströms, då åfåran får en stor 

flödesavledande och fördröjande effekt jämfört med dagens delvis kulverterade 

åfåra. En öppen åfåra ger mer ”mjuka” nivåvariationer vid höga flöden än om den 

vore stängd. Någon påverkan uppströms verksamhetsområdet bedöms således inte 

uppkomma. 

 

Utgångspunkter för modellerade flöden 

Utgångspunkten för modellberäkningarna är en torr sommar med ett regn som 

startar med ett 10-års regn och sedan förvandlas till ett 100-års regn. Det inledande 

”förregnet” fyller upp vattenmagasinen till en relativt hög nivå, vilket innebär att 

dessa inte står tomma under den del av 100-årsregnet som ger de dimensionerande 

flödena/nivåerna. 

 

Den största översvämningsrisken bedöms föreligga sommartid när risken för skyfall 

är som störst. Vid denna period råder normalt sett relativt torra förhållanden med 

låg naturmarksavrinning jämfört med under övriga delar av året. Initiala nivåer i 

Bällstaån styrs av flödessituationen som råder vid starten av de hydrauliska 

beräkningarna. De hydrauliska beräkningarna startar dock inte vid det 

dimensionerande regnets start, utan något senare, strax innan den mest intensiva 

delen av regnet inträffar, och belastas då av tillrinning från den hydrologiska 

beräkningsmodellen. 

 

Det dimensionerande 100-årsregnet har satts till 24 timmars varaktighet, vilket ger 

en total nederbördsvolym på 139 mm. Regnet har getts en fördelning i tiden på ett 

sätt som ger mer naturmarksavrinning och därmed större initiala flöden/nivåer i 

Bällstaån. Man kan säga att regnet består av ”svansar” med låg regnintensitet och en 

”intensitetspeak” i mitten av regnet. Genom att förlägga ”peaken” mot slutet av 

24-timmarsperioden får den inledande lågintensiva delen av regnet (”förregnet”) 
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större volym (45 mm). Det inledande s.k. ”förregnet” belastar den hydrologiska 

modellen, vilket ger en initial tillrinning till de hydrauliska beräkningarna som inte 

motsvarar torra förhållanden. 

 

Det initiala flödet efter detta ”förregn” uppgår till 1,2 m3/s vid Barkarbystaden II. 

Jämförelser med SMHI:s hydrologiska beräkningsmodell med hänsyn till 

avrinningsområdesarean ger att detta initiala flöde motsvarar ett HQ10, alltså ett 

flöde med tio års återkomsttid. SMHI:s beräkningsmodell tar hänsyn till urban 

markanvändning, men kan i stort sett betraktas som en naturmarksavrinnings-

modell. Det initiala flödet ökar under flera timmar upp till 1,2 m3/s, vilket innebär 

att nivåerna i Bällstaån hunnit stabilisera sig för detta flöde inför det att den mest 

intensiva delen av 100-årsregnet faller. Denna HQ10-nivå (HW10) uppgår till ca 

+9,1 innan utbyggnad och ca +8,9 efter utbyggnad i uppströmsdelen av 

planområdet. Att den minskar efter utbyggnad beror på en mer effektiv avledning 

med den nya breda åfåran relativt nuvarande kulvertlösning samt mindre 

fallförluster. 

Statens geotekniska institut 

Kommunen har inte något att invända mot SGI:s förslag om kontroll och 

säkerhetsåtgärder, vilket lämpligen regleras i kommande kontrollprogram. Mot 

bakgrund av tillkommande skyddsåtgärder (kulvert och skyddsvall) bedöms 

spridningsrisken bli minimal. Vidare har kommunen inte något att invända mot att 

kontroller av ytvattnets kvalitet införlivas i kontrollprogrammet. 

 

 

MOTPARTERS YTTERLIGARE SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen 

Grundvatten 

Omfattningen av grundvattenbortledning behöver kvantifieras för att 

miljökonsekvenserna ska kunna bedömas. Sökanden har delvis kvantifierat 
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bortledningen av grundvatten genom att ange att den bortledda mängden 

grundvatten från spontgropen för VA-pumpstationen uppgår till 26 000 m3. Uppgift 

om storlek på grundvattenbortledning från andra delar såsom länshållning vid 

schakter saknas dock. Sökanden anger att bortledningen från spontgropen ska ske 

vid ett tillfälle, att spontgropen är helt tät och att ingen grundvattenpåverkan 

kommer att uppstå utanför spontgropen. Den planerade spontgropen ligger nära väg 

E18 och det är av vikt att ingen oförutsedd grundvattenpåverkan och därmed 

följande sättningar uppkommer här. Eftersom spontgropens täthet är av vikt för att 

det inte ska uppstå någon grundvattenpåverkan utanför spontgropen, anser 

länsstyrelsen att grundvattenpåverkan vid den planerade VA-pumpstationen bör 

regleras i villkor. 

 

Vad avser bortledning av grundvatten från övriga delar av området anför sökanden 

att detta endast kommer att beröra övre magasin och inte ge upphov till 

sättningsskador. Länsstyrelsen bedömer att grundvattenbortledning från övre 

magasin i detta fall inte behöver regleras i villkor. 

 

Kontrollprogram 

Skälen för att tiden för inlämnande av förslag till kontrollprogram bör bestämmas 

till tre månader är följande. Den sökta verksamheten berör ett relativt stort område 

som dessutom innehåller förorenade massor. Vidare löper en vattenförekomst 

genom området och arbetet ska pågå under flera års tid. Länsstyrelsen behöver tid 

att lämna synpunkter på programmet innan åtgärderna påbörjas. Efter att synpunkter 

lämnats kan mätpunkterna behöva kompletteras, exempelvis med fler 

grundvattenrör, vilket i sig ofta tar några veckor. För att sökanden därefter ska 

hinna uppdatera kontrollprogrammet, hinna påbörja mätningar för att erhålla 

bakgrundsdata innan verksamheten påbörjas m.m. är tre månader lämpligt. Någon 

fast praxis vad gäller tidpunkt för kontrollprogrammets inlämnande till 

tillsynsmyndigheten synes inte finnas, utan tidpunkten varierar beroende på vad 

sökanden åtagit sig och på de planerade åtgärdernas omfattning. Tre månader innan 

byggstart kan i detta fall inte anses orimligt och torde inte medföra betydande 

kostnader eller olägenheter för sökanden. 
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Provtagning och undersökning av den nya åfåran 

Länsstyrelsen anser att provtagning och undersökning av den nya åfåran är en viktig 

kontrolldel för att undvika negativ miljöpåverkan, då marken är förorenad och 

föroreningarnas utbredning och omfattning inte är kända i detalj. Att reglera denna 

provtagning i det allmänna villkoret, som sökande föreslår, är onödigt vagt och 

medför inga fördelar jämfört med ett separat villkor. 

 

Påverkansområde 

Länsstyrelsen begär vidare att påverkansområdet avseende nivåpåverkan från 

grundvatten från grundvattenbortledning för dels byggskede, dels i förekommande 

fall driftskede, ska tas fram och markeras på karta. Påverkansområdena ska avse all 

grundvattenbortledning som ansökan omfattar. 

 

Grundvattenrör 

Som länsstyrelsen uppfattar det finns det i dag endast ett grundvattenrör i närheten 

av den planerade VA-pumpstationen. Det finns också relativt få grundvattenrör 

öster om det planerade arbetsområdet. Grundvattenrörens placering behöver 

anpassas efter planerade arbeten så att rören kan stå kvar under hela byggskedet och 

även användas för uppföljning efter avslutat byggskede. Kontrollpunkter i form av 

grundvattenrör behöver finnas på plats minst ett år innan planerad byggstart. 

Länsstyrelsen yrkar vidare att sökanden ska åta sig att komplettera med 

grundvattenrör så att det finns rör runt hela arbetsområdet, och minst tre rör i 

närheten av den planerade VA-pumpstationen varav ett mellan planerad VA-

pumpstation och väg E18. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Buller  

Nämnden accepterar sökandens förslag om ett allmänt bullervillkor där ett 

åtgärdsprogram inte tas fram. Däremot behöver kontrollprogrammet redovisa vilken 

kontroll av buller som kommer att göras samt vad som avses med ”särskilda behov” 

som innebär att information kan lämnas till närboende. Exempel på en sådan 
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situation kan vara då pålning eller spontning, som utgör särskilt störande ljud, pågår 

under långa tidsperioder (mer än två månader). Vidare bör sökanden åta sig att 

”Information till närboende ska ske vid särskilda behov” för att tillsynsmyndigheten 

ska kunna anse att risk för störning minimerats. 

 

Skyddsvärde för akvatiskt liv i Bällstaån 

Även om det inte finns påtagligt högre liv, exempelvis fisk, i Bällstaån så har 

förekomst av kiselalger samt bottenfauna så som vattengråsuggor, iglar, knottlarver 

mm påvisats i ån. Det finns inte heller några sådana undantag att hänvisa till för en 

vattenförekomst, såvitt nämnden känner till. Det kan tvärtom vara motiverat att det 

är än mer angeläget att inte orsaka ytterligare försämring för det akvatiska livet i en 

vattenförekomst där levnadsförhållandena redan är starkt negativt påverkade. 

Nämnden anser inte att detta kan anföras som en förmildrande omständighet som 

ger möjlighet att sänka kraven på försiktighetsmått, skyddsåtgärder och kontroller. 

Förslaget om ett bemyndigande till tillsynsmyndigheten för utsläpp av vatten 

vidhålls. 

 

Beskrivning av föroreningsbilden i området 

De nya sammanställningar i kartform sökanden har tagit fram, ger en helt ny 

tydligare bild av föroreningsläget i planområdet vilket nämnden ser mycket positivt 

på. Det framgår dock att det som tidigare påtalats är en mycket begränsad 

provtagning som utförts av området. Planområdet omfattar 15 hektar vilket innebär 

att med Naturvårdsverkets rekommendation på fem provpunkter per hektar krävs 75 

provpunkter för att området ska anses tillräckligt utrett. 

 

För sediment finns endast fem analyserade prov för metaller, PAH och alifater. 

Avseende PFOS är endast fyra prov analyserade. I båda fallen påvisas föroreningar 

i stort sett i samtliga sedimentprov. Ytterligare undersökning av de områden som 

inte är undersökta (exempelvis Bällstaåns nuvarande sträckning samt i det sydliga 

hörnet mot E18 där det bland annat finns en hårdgjord yta som använts för 

parkering) samt kompletterande provtagning för att avgränsa påträffade 

föroreningar krävs för att klarlägga föroreningsbilden. Det saknas en redovisning av 



  Sid 55 

NACKA TINGSRÄTT   M 4837-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

andra relevanta parametrar (TBT, DDT och nedbrytningsprodukter samt PCB) som 

kan förekomma. Kommunen behöver redovisa vilken provtagning och analys som 

har gjorts avseende dessa ämnen. 

 

I de markområden där den nya åfåran ska anläggas framgår det inte om det har 

analyserats PFAS-ämnen i jord och grundvatten. Om det saknas analyser av PFAS i 

området behöver detta göras för att säkerställa att inte PFAS förorenar kommande 

åfåra. 

 

Hantering av massor 

Nämnden vidhåller att en masshanteringsplan behövs för att transportarbetet som 

alstrar buller och damning ska kunna minimeras. Planen kan tas fram som en bilaga 

till kontrollprogrammet. I masshanteringsplanen bör det också göras en redovisning 

av vilka massor man avser använda för anläggningsändamål inom området. 

Nämnden har erfarenhet av att det vid återanvändning av krossmassor från 

sprängningsarbeten kan ske en utlakning av kväve. Beroende på vilka sprängmedel 

som använts, samt andra omständigheter, föreligger en viss andel ammoniumkväve 

(NH4-N). För att säkerställa att inga negativa effekter uppstår bedömer nämnden att 

sökanden behöver kontrollera ammoniuminnehållet i de massor som läggs ut där 

Bällstaån riskerar att påverkas av utlakningen. Frågan kan hanteras inom 

kontrollprogrammet samt masshanteringsplanen. 

 

Villkor med bemyndigande till tillsynsmyndigheten 

Avsikten med nämndens förslag är att det under pågående arbete ska finnas 

möjlighet för tillsynsmyndigheten att fatta beslut utifrån de situationer som kan 

uppstå. Exempelvis kan utsläpp av vatten innehållande PFAS-ämnen kräva en 

bedömning från fall till fall. I dagsläget finns inte fastställda riktvärden för halter av 

PFAS i utsläpp av länshållningsvatten. Nämnden har fattat beslut om preliminärt 

riktvärde i flera omgångar. I dagsläget är 20 µg/l (summahalt PFOS/PFOA) den 

nivå nämnden accepterar, men denna kan komma att justeras om ytterligare 

vägledning lämnas från ansvariga myndigheter. Mot bakgrund av detta anser 
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nämnden att ett bemyndigande är motiverat för att säkerställa att lämpliga villkor 

och försiktighetsmått vidtas. 

Trafikverket 

Den tillfälliga kulverten tangerar i öster tryckbankarna för E18. Trafikverket 

kommer behöva ta del av detaljprojektering för att se huruvida åtgärd är möjlig. 

Utifrån ansökans underlag kommer kompletterande åtgärder att krävas för att 

säkerhetsställa stabiliteten för E18. Den tillfälliga skyddsvallen går in i 

Trafikverkets tryckbankar och ser ut att hamna ungefär 15 meter från E18. 

Skyddsvallen behöver lokaliseras så att ingrepp inte sker i tryckbanken och att 

stabiliteten för E18 inte påverkas negativt. Skyddsvallen ska användas som 

arbetsväg och det återstår frågor kring nyttjandet och hur det kan påverka 

väganläggning. Om föreslagen skyddsvall går över Bällstaån, innebär det en 

dämning för Bällstaån under byggskedet med ökad risk för översvämning i 

närområdet, vilket behöver studeras. 

 

Provisorisk breddning av E18 kommer att utföras i samband med byggande av  

Veddestabron innan eventuell omläggning av kulvert. Projektering av 

markförstärkning för breddning av E18 pågår i dagsläget och eventuell framtida 

omläggning av kulvert beaktas ej. Således kommer det i samband med schakt för 

kulvert att erfordras kompletterande åtgärder i form av KC-pelare och/eller spont 

för att säkerställa stabiliteten för E18. Vidare måste eventuellt markytan ovan den 

nya kulverten höjas för att kompensera för den avlastning kulverten innebär. 

Trafikverket ska ges möjlighet att granska planerade åtgärder för att säkerställa 

stabiliteten för E18 innan omläggning av kulvert påbörjas (hanteras inom ramen för 

bevakningsuppdrag). 

 

Temporär skyddsvall ser ut att hamna cirka 15 meter från befintlig E18, vilket 

innebär att den går in i Trafikverkets tryckbankar som breder ut sig cirka 30 meter 

från vägkroppen. Planeringen av skyddsvall har inte tagit hänsyn till att ingrepp inte 

får ske i Trafikverkets anläggning, och skyddsvallen behöver lokaliseras så att 
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ingrepp inte sker i tryckbank och att stabiliteten inte påverkas negativt. Vidare ser 

permanent meandring i södra planområdet ut att hamna cirka 15 meter från E18. Då 

åtgärden endast visas översiktligt går det inte att utläsa om E18 tryckbankar 

påverkas av åtgärden. Slutlig utformning av Veddestabäcken/Bällstaån invid E18 

behöver samrådas och granskas med Trafikverket och stabilitetsberäkningar göras. 

Ingrepp i tryckbank får inte göras. 

 

Trafikverkets kapacitetsförstärkande åtgärder så som två tillkommande permanenta 

körfält mot Enköping och ett tillkommande permanent körfält i riktning mot 

Stockholm kan bli aktuella för produktion from år 2019. Utförande och nyttjande av 

föreslagna tillfällig kulvert och skyddsvall och meandring får inte förhindra eller 

försvåra kapacitetsförstärkande åtgärder på E18, som ligger i nationell plan. 

Dessutom behöver samplanering med fler projekt i närområdet ske, för att minska 

påverkan på omkringliggande trafiksystem. 

 

MOTPARTERS SLUTLIGA FÖRSLAG PÅ VILLKOR 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har i yttrande samt vid huvudförhandlingen slutligt yrkat att följande 

villkor ska bestämmas. 

 

Länsstyrelsen har inte haft något att erinra om sökandens förslag på allmänt villkor, 

bullervillkor samt villkor avseende grumlingsbegränsande åtgärder. 

 

När det gäller hänsynstid för grumlande arbeten har länsstyrelsen begärt att 

domstolen ska föreskriva ett villkor med följande lydelse: 

 Arbeten som kan medföra grumling eller förorening i Bällstaån ska 

identifieras. Grumlande eller förorenande arbeten får inte utföras under 

perioden 1 april till 1 juli, med undantag för ett sammanhängande 

arbetstillfälle om högst två dagar. 
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Provtagning och undersökning av den nya åfåran 

 Innan vattnet släpps på i den nya åfåran ska provtagning av den nya åfåran 

ske för att visa att den inte kan orsaka förorening av vattnet. Resultatet ska 

redovisas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan vattnet släpps på. 

 

Inlämnande av kontrollprogram 

 Kontrollprogram ska utarbetas, i samråd med tillsynsmyndigheten, som 

möjliggör effektiv kontroll av grundvattennivåer, strömningsförhållanden, 

sättningar, påverkan på ytvattenkvalitet och naturvärden m.m. Sökanden ska 

inge förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten senast tre månader 

innan verksamheten påbörjas. 

 

Kemiska produkter m.m. 

 Kemiska produkter och drivmedel ska hanteras så att spill eller läckage inte 

förorenar mark, ytvatten eller grundvatten. Flytande kemiska produkter eller 

drivmedel ska förvaras invallat på ett för ändamålet beständigt och tätt 

underlag. Uppsamlingsvolymerna ska motsvara den största behållarens 

volym plus 10 procent av summan av övriga behållares volym. Vid 

förvaring inom körytor ska det invallade området förses med skydd mot 

påkörning. Vid förvaring utomhus ska det invallade området vara skyddat 

mot nederbörd. Vid förvaring under nivå för 10-årsregn ska beredskap 

finnas för att flytta kemiska produkter och drivmedel till förvaringsplats 

över nivå för 10-årsregn inom 24 timmar. 

 

Masshantering 

 Massor med föroreningshalt över KM får inte mellanlagras så att de riskerar 

att översvämmas vid ett 10-årsregn. Mellanlagring eller behandling av 

förorenade massor ska ske på hårdgjorda ytor med uppsamling av lakvatten. 

Lakvatten ska hanteras på liknande sätt som länshållningsvatten. 

 

Bortledande av grundvatten 

 Den mängd grundvatten som får bortledas får maximalt uppgå till 2 600 m3. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämnden har i yttrande samt vid huvudförhandlingen slutligt yrkat att följande 

villkor ska bestämmas. 

 

Nämnden har inte haft något att erinra mot sökandens förslag på allmänt villkor. 

När det gäller bullervillkoret har nämnden accepterat sökandens förslag på villkor, 

men ansett att sökanden i kontrollprogrammet bör åta sig att informera närboende 

vid särskilda behov. Nämnden har därtill ansett att det bör vara tillräckligt att 

förslag på kontrollprogram ges in till tillsynsmyndigheten en månad innan det att 

verksamheten påbörjas. 

 

Grumlande arbeten 

Nämnden har slutligt accepterat sökandens förslag på hänsynstid och att grumlande 

arbeten därutöver får ske vid ett tillfälle om högst två dagar. Därutöver har nämnden 

föreslagit följande villkor: 

 Vid genomförande av grumlande arbeten ska bottengående grumlings-

begränsande skärmar (ex. siltgardin) eller liknande användas så att spridning 

av partiklar begränsas. Grumlingsskydden ska användas och ligga kvar fram 

tills att grumlingen har avtagit. 

 

Kontroll av grumling i samband med planerade muddringsarbeten ska ske i 

två kontrollpunkter, uppströms och nedströms arbetsområdet. Den exakta 

placeringen av mätpunkterna beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Vid mätningen får turbiditeten i kontrollpunkten nedströms arbetsområdet, 

mätt som dygnsmedel, inte avvika markant jämfört med normal variation i 

Bällstaån eller motsvarande dygnsmedelvärde i uppströmspunkten. Vid 

jämförelse ska hänsyn tas till eventuella andra pågående och grumlings-

alstrande arbeten. Vid en markant avvikelse från normal variation i fråga om 

grumling i Bällstaån vid nedströmspunkten ska arbetena tillfälligt avbrytas 

till dess att värdena har återgått till normal nivå. 
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Avvattning av sediment 

 Vid genomförande av avvattning av sediment ska bästa möjliga teknik 

tillämpas.  

 

Delegationsvillkor 

 Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 

miljöbalken åt vederbörlig tillsynsmyndighet att meddela villkor och 

föreskrifter om försiktighetsmått avseende kvaliteten på länshållningsvatten 

och dränvatten som ska släppas ut till mark- eller vattenområde. 

 

 

HUVUDFÖRHANDLING 

 

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandling och syn i målet den 

31 oktober samt den 1 november 2018. 

 

DOMSKÄL 

Rådighet 

Sökanden äger de berörda fastigheterna och har därmed den rådighet som krävs för 

den ansökta verksamheten.  

Miljökonsekvensbeskrivning och övrig utredning 

Mark- och miljödomstolen finner att miljökonsekvensbeskrivningen, tillsammans 

med övrigt underlag i målet, uppfyller de krav som ställs enligt 6 kap. miljöbalken. 

Den ska därför godkännas. Innehållet i den kan därmed också läggas till grund för 

den prövning som domstolen ska göra. 
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Lagligförklaring 

Mark- och miljödomstolen finner att förutsättningar föreligger att med stöd av 

17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken lagligförklara inom området 

befintliga åfåror (diken), kulvert och andra vattenanläggningar. Inom berört område 

löper Bällstaån i sin helhet i anlagda diken och kulvertar. 

Tillstånd 

Inga remissmyndigheter eller sakägare i övrigt har motsatt sig att tillstånd ges. 

Sökanden har lämnat uppgifter och underlag som ger tillräcklig grund för en slutlig 

prövning av verksamheten. 

 

Aktuell ansökan syftar till att utveckla del av området Barkarbystaden II med bl.a. 

bostäder och skola. För detta ändamål har en ny detaljplan antagits för området, 

som fick laga kraft i januari 2018. Den ansökta verksamheten strider inte mot några 

planbestämmelser. 

 

Verksamheten är också förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

miljöbalken och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. samma balk. 

 

För att tillstånd ska kunna ges krävs att verksamheten inte kommer i konflikt med 

miljökvalitetsnormerna. Uppnåendet av en god status får inte äventyras och statusen 

i berörda vattenförekomster inte försämras på grund av den ansökta verksamheten. 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det i byggskedet, genom bl.a. grumlande 

arbeten och föroreningsspridning, finns en risk för temporär försämring av 

vattenkvaliteten. Det saknas dock skäl att anta att en eventuellt tillfällig försämring i 

detta fall innebär en risk att äventyra uppnåendet av en god status år 2027. De 

ansökta åtgärderna kommer snarare innebära en långsiktigt positiv påverkan på 

vattenkvaliteten och kan i sig bidra till en förbättrad status. Något hinder mot att ge 

tillstånd på grund av miljökvalitetsnormerna finns därmed inte. 
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En ytterligare förutsättning för att ge tillstånd till vattenverksamhet är att fördelarna 

med den sökta vattenverksamheten från allmän och enskild synpunkt överväger 

kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den (11 kap. 6 § miljöbalken).  

Det kan konstateras att de ansökta åtgärderna kan komma att ge upphov till vissa 

mindre olägenheter för miljön under byggtiden. Dessa kostnader och olägenheter 

ska dock vägas mot det mycket angelägna intresset av att tillgodose behovet av bl.a. 

nya bostäder. Mark- och miljödomstolen gör sammantaget bedömningen att kravet i 

11 kap. 6 § miljöbalken är uppfyllt i detta fall. 

 

Vid en samlad bedömning finner mark- och miljödomstolen alltså att tillstånd till 

sökt verksamhet kan lämnas. 

Villkor 

När det gäller frågan om vilka villkor som behövs för den ansökta vatten-

verksamheten gör mark- och miljödomstolen följande bedömning. 

 

Allmänt villkor 

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd för sökanden att utföra och bedriva 

verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angett i 

ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet. Ett allmänt villkor med det 

innehållet ska därför föreskrivas, i enlighet med sökandens förslag. 

 

Buller 

I fråga om buller under byggskedet har sökanden, efter synpunkt från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, föreslagit ett villkor innebärande att sökanden under 

byggskedet ska innehålla de riktvärden motsvarande de som anges i Naturvårds-

verkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, med vissa närmare 

angivna undantag. Mark- och miljödomstolen anser att det för verksamheten ska 

föreskrivas ett bullervillkor utformat i enlighet med sökandens förslag, vilket har 

godtagits av länsstyrelsen och nämnden. 
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Domstolen noterar att sökanden i bemötande av nämndens yttrande angett att 

information till närboende kan ske vid särskilt behov. 

  

Kontroll m.m. 

Sökanden och länsstyrelsen har haft olika uppfattning om när sökandens förslag till 

kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten (en respektive tre månader 

innan arbetena påbörjas). Sökanden har vidare motsatt sig att villkoret uttryckligen 

anger att kontrollprogrammet ska innefatta strömningsförhållanden och sättningar.  

 

Domstolen noterar att såväl sökanden som länsstyrelsen föreslagit en ordning som 

innebär att sökanden ska ta fram ett kontrollprogram i samråd med tillsyns-

myndigheten och att det är ett förslag, dvs. inte ett slutligt fastställt kontroll-

program, som ska ges in till tillsynsmyndigheten viss tid innan arbetena påbörjas. 

Det finns enligt domstolens mening inte skäl att ifrågasätta länsstyrelsens uppgift 

om att tillsynsmyndigheten behöver viss tidsrymd för bedömning av 

kontrollprogrammet och erforderligt samråd från det att sökanden ger in sitt första 

förslag. Mot denna bakgrund anser domstolen att det är rimligt att sökandens 

förslag till kontrollprogram ges in till tillsynsmyndigheten tre månader innan 

arbetena påbörjas. 

 

Det är enligt domstolens mening därtill motiverat att villkorsreglera att 

kontrollprogrammet även ska omfatta sättningar och strömningsförhållanden. 

Domstolen föreskriver därför ett villkor om kontrollprogram med ovanstående 

innebörd. 

 

Grumlande arbeten 

Sökanden, länsstyrelsen och nämnden har vid huvudförhandlingen varit överens om 

hur ett villkor för grumlande arbeten bör utformas samt vilken hänsynstid som ska 

gälla. Parterna har slutligt också varit överens om att det finns skäl att undanta ett 

sammanhängande arbetstillfälle om högst två dagar från den aktuella hänsynstiden. 

Angående grumlingsskydd har nämnden därutöver begärt att det i villkor ska 

föreskrivas att grumlingsskydden ska användas och ligga kvar fram tills att 
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grumlingen avtagit. Sökanden har inte haft något emot ett sådant tillägg. Domstolen 

bedömer att ett villkor med den föreslagna lydelsen utgör tillräckligt skydd för 

negativ påverkan på vattenmiljön m.m. och att villkoret därmed ska föreskrivas i 

enlighet med förslaget. 

 

När det gäller nämndens begäran om att domstolen i villkor ska reglera hur kontroll 

av grumling ska ske i samband med planerade muddringsarbeten bedömer mark- 

och miljödomstolen att detta är något som lämpligen hanteras i kontrollprogrammet 

och inom ramen för tillsynsarbetet. Det är alltså inte motiverat att föreskriva ett 

sådant villkor för tillståndet. 

 

Påverkan på grundvattenförhållandena 

Länsstyrelsen har framhållit att påverkan på grundvattenförhållandena bör regleras i 

villkor och har föreslagit ett villkor som innebär en begränsning av den mängd 

grundvatten som får bortledas. 

 

Vid bedömningen av om det finns risk för att grundvattenbortledningen i detta fall 

påverkar E18 negativt och om ett särskilt skyddsvillkor behöver föreskrivas, är det i 

första hand de faktiska grundvattennivåerna som har betydelse. Den totala volym 

som bortleds är mindre intressant i detta fall, oavsett storlek av bortledningen. Det 

är därför inte motiverat att föreskriva ett villkor med den innebörden som föreslagits 

av länsstyrelsen. Vid bedömningen av den faktiska nivåpåverkan konstaterar 

domstolen att utredningen i målet är tillräckligt robust för att bedöma risken för 

påverkan på E18 som liten vid bortledande av grundvatten. Därtill har sökanden 

åtagit sig att genomföra det faktiska arbetet bakom tät spont, varför det inom ramen 

för kontrollprogrammet kan vara såväl möjligt som motiverat att inkludera 

kontrollpunkter med bestämda larm- och åtgärdsnivåer utanför denna täta spont. 

Mot den bakgrunden är det inte motiverat att särskilt föreskriva villkor om 

skyddsåtgärder för att hantera påverkan på grundvattenförhållandena.  
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Kemiska produkter 

Mark- och miljödomstolen bedömer att det i detta fall är motiverat att föreskriva ett 

villkor avseende hantering av kemiska produkter. Sökanden har godtagit 

länsstyrelsens förslag på formulering, som får anses lämpligt. Ett sådant villkor ska 

därför föreskrivas. 

 

Hantering av förorenade massor 

Länsstyrelsen har föreslagit ett villkor beträffande lagring av förorenade massor. 

Sökanden har anfört att frågan redan är hanterad genom sökandens åtagande i målet 

och därmed omfattas av det allmänna villkoret. 

 

Mark- och miljödomstolen kan konstatera att vad sökanden beskrivit i fråga om 

anläggande av skyddsvall och beskrivning av hanteringen i övrigt är tydligt. Det 

finns därmed ett uttryckligt åtagande av sökanden att massor inte ska mellanlagras 

så att de riskerar att översvämmas vid ett 10-årsregn. Mot denna bakgrund bedömer 

domstolen att det inte är miljömässigt motiverat att föreskriva ett särskilt villkor om 

hantering av förorenade massor i detta fall. 

 

Provtagning och undersökning av den nya åfåran 

När det gäller länsstyrelsens förslag om villkor avseende provtagning och 

undersökning innan vattnet släpps på i den nya åfåran bedömer mark- och 

miljödomstolen att den kontrollen lämpligen inte regleras som ett villkor för 

tillståndet utan hanteras inom ramen för kontrollprogrammet. Det saknas alltså 

förutsättningar att föreskriva ett sådant villkor. 

 

Delegationsvillkor 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt att domstolen ska föreskriva ett villkor 

om delegation till berörd tillsynsmyndighet i fråga om villkor och försiktighetsmått 

avseende kvaliteten på länshållningsvatten och dränvatten som ska släppas ut till 

mark- och vattenområde. Sökanden har motsatt sig ett sådant delegationsvillkor. På 

fråga från domstolen har sökanden vid huvudförhandlingen lämnat ett förslag på 
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villkorsformulering för det fall domstolen skulle anse att det i och för sig finns skäl 

att reglera frågan i ett villkor. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att kontroll av ytvattenkvalitet är en 

parameter som behandlas i kontrollprogrammet. Mark- och miljödomstolen 

bedömer att det i detta fall inte behövs något särskilt villkor avseende kvaliteten på 

länshållningsvatten och dränvatten som ska släppas ut till mark- och vattenområde. 

Det finns inte heller skäl att delegera frågan till berörd tillsynsmyndighet, bl.a. 

eftersom det framgår av villkor att kontrollprogrammet ska utarbetas i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

 

Avvattning av sediment 

När det slutligen gäller det av nämnden föreslagna villkoret angående användande 

av bästa möjliga teknik vid avvattning av sediment konstaterar domstolen att det 

saknas förutsättningar att bestämma ett sådant villkor, eftersom det inte med 

tillräcklig tydlighet kan beskrivas vad detta innebär och vad som därmed krävs av 

sökanden för att innehålla villkoret. Det ska noteras att kraven i 2 kap. miljöbalken 

alltid gäller för en verksamhet oavsett om denna regleras genom ett tillstånd eller 

inte. 

Arbetstid och oförutsedd skada 

Mark- och miljödomstolen bedömer att arbetstid och oförutsedd skada ska regleras 

på det sätt som framgår av domslutet, vilket är i enlighet med sökandens yrkanden.  

Verkställighetsförordnande 

När det finns skäl till det får mark- och miljödomstolen förordna att tillståndet till 

en verksamhet får tas i anspråk även om domen inte har fått laga kraft. Huvudregeln 

är att inte ge ett verkställighetsförordnande i ett mål om tillstånd enligt miljöbalken 

(se NJA 2012 s. 623). 
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Sökanden har uppgett att kommunen snarast behöver kunna ta tillståndet i anspråk 

för att påbörja förberedelser till projektet i form av förberedande arbeten och 

samordning av upphandlingar m.m. Det finns ett stort behov av bostäder i 

kommunen och arbetena behöver därför komma i gång så snart som möjligt. 

Dessutom ska verksamheterna utföras i ett översvämningsdrabbat område där det är 

angeläget att vattenrenings- och fördröjningsåtgärder kommer till stånd.  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att de omständigheter sökanden har anfört i 

detta fall inte utgör tillräckliga skäl för att i strid med huvudregeln förordna att 

tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har fått laga kraft. 

Yrkandet om verkställighetsförordnande ska därför avslås. 

Prövningsavgift 

Prövningsavgiften ska fastställas till tidigare beslutat belopp (140 000 kr). Avgiften 

är betald.  

Rättegångskostnader 

Enligt 25 kap. 2 § första stycket miljöbalken svarar i ansökningsmål om 

vattenverksamhet sökanden för sina egna och motpartens kostnader i mark- och 

miljödomstolen. Ersättning för rättegångskostnad ska motsvara kostnaden för 

rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till eventuellt ombud 

om kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt (18 kap. 8 § 

rättegångsbalken). 

 

Länsstyrelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 195 timmar à 800 

kr, dvs. 156 000 kr. Sökanden har vid huvudförhandlingen stått fast vid medgivande 

lämnat i yttrande den 8 mars 2018 om 85 timmar à 800 kr och därutöver överlämnat 

till domstolen att pröva skäligheten av ersättningsanspråket. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att länsstyrelsens yrkande om rättegångskostnader 

avser nödvändigt arbete och är skäligt. Yrkandet ska därför bifallas. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 5 (MMD-01) 

Överklagande senast den 27 december 2018. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Emelie Norberg Kling  Ola Lindstrand 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Emelie Norberg Kling, 

ordförande, tekniska rådet Ola Lindstrand samt de särskilda ledamöterna 

Christer Lännergren och Carl-Lennart Åstedt. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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