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Utveckling av överklagan 
Länsstyrelsens ärende med diarienummer 505-43479-2017 

 

Klagande  

Kolviks Samfällighetsförening (ägare av fastigheten Värmdö Hemmesta 11:1)  

Org.nr. 717904-9999 

c/o Johan Hellmor, Näsvägen 28, 139 33 Värmdö 

 

Torsby Samfällighetsförening (ägare av fastigheten Värmdö Torsby 1:249) 

Org.nr. 814000-2778 

Box 147, 139 23 Värmdö 

 

Ombud  

Lisa Rennerstedt 

Tel: 070-7206686 

E-post: lisa.rennerstedt@gmail.com 

 
Överklagat beslut  

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommuns beslut med diarienummer 

MIL.2017.4518 av den 2017-09-28. 

 

De klagande, vars fastigheter belastas av den avloppsledning som kommunen håller på att 

sänka, framför härmed följande yrkanden och grunder för överklagandet. 

 
Yrkanden 

I första hand yrkar de klagande att Länsstyrelsen med omedelbar verkan upphäver Bygg-, 

miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommuns beslut och fastställer att arbetena i 

Hemmesta träsk utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken och att 

utförda åtgärder har vidtagits utan sådant tillstånd.  
 

I andra hand yrkar de klagande att Länsstyrelsen med omedelbar verkan upphäver Bygg-, 

miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommuns beslut och fastställer att arbetena i 

Hemmesta träsk utgör anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken och att 

utförda åtgärder har vidtagits utan föregående anmälan.  

 
Grunder 

De klagande hänvisar till vad som tidigare anförts i ärendet och vill i övrigt framföra 

följande. 
 

I överklagat beslut anger Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att arbetet med att sänka 

befintlig avloppsledning inte är av sådan art eller riskerar sådan miljöpåverkan att det är 

att betrakta som en anmälningspliktig vattenverksamhet. Istället menar nämnden att 

åtgärderna ryms inom ramen för tillståndet att bedriva miljöfarlig verksamhet med en 

ledning på den aktuella platsen. Tillståndet som avses gäller för Hemmesta 
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avloppsanläggning och beviljades av miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen år 

2003, se Bilaga 1.  

Enligt nämnden omfattas därmed ifrågavarande arbeten av tillståndet för att bedriva 

miljöfarlig verksamhet. De klagande har flera invändningar mot detta resonemang. 

Till skillnad från nämnden anser inte de klagande att tillståndet från år 2003 kan åberopas 

som stöd i förevarande fall. Detta i och med att det tydligt framgår att tillståndet avser en 

avloppsanläggning bestående av Hemmesta avloppsreningsverk och ledningsnät med 

tillhörande anordningar. Som villkor för verksamheten anges bl.a. att 

avloppsanläggningen ska utföras och drivas i huvudsaklig överenstämmelse med vad 

sökanden angivit i ansökningshandlingarna. Då avloppsreningsverket har byggts om till 

en pumpstation, är det uppenbart att detta villkor inte längre är uppfyllt. Det finns även 

mycket som tyder på att många av de övriga villkoren för verksamheten, bl.a. avseende 

reningseffekter och utsläpp, inte längre uppfylls, särskilt mot bakgrund av att den 

verksamhet som idag bedrivs på platsen inte är samma verksamhet som tillståndet 

beviljades för. Något nytt tillstånd eller ändring av befintligt tillstånd har enligt uppgift 

inte beviljats av tillsynsmyndigheten. Nämndens bedömning att tillståndet från år 2003 – 

enbart på den grund att det ännu inte upphävts – kan anses gälla nuvarande 

avloppsanläggning är därför felaktig.    

De klagande anser inte heller att det finns något stöd för nämndens uppfattning att arbetet 

med att sänka ifrågavarande avloppsledning är en vattenverksamhet som kan anses 

rymmas inom ramen för tillståndet från år 2003. Detta i och med att det av beslutet tydligt 

framgår att det avser tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet, inte vattenverksamhet. 

Dessutom har inte miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen behörighet att fatta beslut 

om tillstånd för vattenverksamheter, då sådana tillstånd beviljas av mark- och 

miljödomstolen.  

Enligt uppgift från Värmdö kommuns VA- och renhållningsenhet innebär ifrågavarande 

sänkningsåtgärder att 355 betongvikter à 500 kg har lagts ner (eller är på väg att läggas 

ner) i Hemmesta träsk. Totalt innebär det över 177 ton betong. Att utföra så omfattande 

åtgärder utan några som helst utredningar avseende konsekvenser och lämpliga 

försiktighetsmått, kan inte enligt de klagandes uppfattning vara tillåtet enligt reglerna i 

miljöbalken. Detta är heller inte första gången kommunen har sänkt ner ifrågavarande 

avloppsledning då den flöt upp även 2016. Kommunen har enligt uppgift redan tidigare 

sänkt den med totalt 200 ton betongvikter. När pågående sänkningsarbeten har avslutats 

kommer därmed kommunen att ha lagt ner över 377 ton betong i Hemmesta träsk.  

Mot bakgrund av ovanstående anser de klagande att nämndens beslut ska upphävas och 

att Länsstyrelsen ska fatta beslut om att de åtgärder som vidtagits för att sänka befintlig 

avloppsledning utgör tillståndspliktig, alternativt anmälningspliktig, vattenverksamhet 

enligt bestämmelserna i miljöbalken.  

 

Stockholm 2017-11-03 

För Kolviks Samfällighetsförening och Torsby Samfällighetsföreningen, enligt fullmakt 

 

………………………………… 

Lisa Rennerstedt 


