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1 Bakgrund

Köpings kommun avser att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
för utbyggnad av sjöförlagda VA-ledningar till Norra Mälarstranden utanför Köping.
Området som ligger öster om Köping består av flera fritidshusområden som idag har
enskilda vatten- och avloppslösningar. Ansökan kommer att omfatta nedläggning av
sjöledningar för vatten och avlopp samt för de arbeten som utförs i vatten. Ansökan
kommer även att omfatta dispens från strandskyddet och Natura 2000-prövning.

Under processen med framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och
ansökningshandlingar har samråd genomförts enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Samrådet har
hållits med en utökad samrådskrets och har innefattat samråd med länsstyrelsen i
Västmanlands län, Köpings kommun, övriga berörda myndigheter, intresseorganisationer,
berörda fastighetsägare och övriga berörda intressenter samt med allmänheten.

I denna redogörelse för samrådsprocessen redovisas en sammanställning av hur
samråden bedrivits, vilka synpunkter och yttranden som inkommit från allmänheten,
myndigheter och organisationer samt hur detta har bemötts eller kommer att bemötas i
det fortsatta arbetet.

2 Genomförande av samrådet
Samrådsmöte med länsstyrelsen i Västmanlands län och Köpings kommun hölls 2017-
01-16. Inför mötet skickades ett underlag till länsstyrelsen och kommunen, se bilaga 1.

Inbjudan till samråd med övriga myndigheter samt till organisationer, fastighetsägare och
övriga berörda skickades 2017-02-07 med sista dag för synpunkter2017-03-08. Se
kallelser i bilaga 2 och sändlista i bilaga 3. Med kallelserna till samrådet bifogades
samrådsunderlaget som kompletterades och justerades något efter samrådsmötet med
länsstyrelsen och kommunen, se bilaga 4.

Samrådet annonserades även i dagspress i Bärgslagsbladet och i Magazin24 (onsdagen
den 8 februari), (bilaga 5).

Den 23 januari 2017 hölls ett samrådsmöte med fiskaren i området.

3 Inkomna synpunkter

3.1 Möte med länsstyrelsen och kommunen

Datum: 2016-12-21

Synpunkter: Länsstyrelsen har diskuterat ärendet med Köpings kommun och då kommit
fram till att verksamheten kräver tillstånd, det räcker inte med anmälan, på grund av
längden (ytan) på sjöledningen (19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet
m.m.).
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Länsstyrelsen redogjorde för sin preliminära bedömning att verksamheten inte innebär

betydande miljöpåverkan och att det sannolikt räcker med att samråda med direkt
berörda.

Länsstyrelsen tyckte inte att det var konstigt att sampröva Natura-2000-ansökan med
vattenverksamheten. För att hantera ingreppen i naturmiljön som inte omfattas av annan
ansökan på land behöver ett 12:6 samråd hållas med länsstyrelsen och berörda
myndigheter.

Det konstaterades att avsnittet om vattenmiljön i samrådsunderlaget behövde ses över
och justeras. Länsstyrelsen framförde att konsekvenserna för vattenmiljön, naturmiljön i
vattnet och Natura 2000-området måste beskrivas utförligt i miljökonsekvens-
beskrivningen. MKB:n bör även innehålla en bedömning om anläggningen (byggskede
och driftskede) utgör vandringshinder. Buller i byggskedet är något som måste beskrivas
både på land och i vattnet där det är en fråga hur det stör fisk. Arbetena får inte ske
under fiskens lekperiod.

Länsstyrelsen påtalade att konsekvenserna för yrkesfiskaren i området måste beskrivas i
MKB:n och samråd bör hållas med fiskaren för att diskutera skyddsåtgärder som t ex
ankringsförbud. Dessutom bör begräsningarna för båttrafiken beskrivas.

Gällande fornlämningar bör det framgå i ansökan att verksamheten kommer att stoppas
om det påträffas fynd och att länsstyrelsen då ska kontaktas för arkeologisk
undersökning.

Gällande tekniken påtalade länsstyrelsen att i ansökan måste breddutloppen framgå på
karta Samrådsunderlaget måste justeras vad gäller beskrivningen av
förläggningstekniken.

Kommunen ansåg det vara lämpligt att dra ledningarna utanför vasskanten med hänsyn
till Natura 2000-området.

Den planerade VA-utbyggnaden bedöms kunna inrymmas i det nya tillståndet för
reningsverket,.T ex är utsläppspunkten från reningsverket densamma. Bräddningar
tillkommer.

Gällande samrådet bestämdes det att Sweco skulle ta fram ett förslag på samrådskrets
och skicka det till Länsstyrelsen för synpunkter. Samrådsinbjudan skulle troligen ske
brevledes med bifogat samrådsunderlag.

Protokoll från mötet redovisas som bilaga 6.

3.2 Möte med fiskaren

Datum: 2017-01-23

Synpunkter: Ledningarna kommer att korsa några av de fasta redskap som fiskaren har i
området. Dessa är förankrade på botten. Ålfisket kräver också jämna bottnar.
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Fisket kommer inte påverkas nämnvärt av nedläggning av sjöledningarna om det sker
september till mars. Fisket pågår dock till sista oktober.

Dispens från ankringsförbudet behövs ca 40 meter på vardera sida om fiskeredskapen.
Det underlättar också om ledningen märks ut om mäts in menade RK.

Protokoll från mötet redovisas som bilaga 7.

3.3 Skriftliga yttranden

De yttranden som inkommit som svar på utskickat samrådsbrev sammanfattas nedan och
bifogas i sin helhet som bilaga 8.

3.3.1 Svar från myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket, avstår från att yttra
sig i ärendet. Länsstyrelsens miljöenhet, Kustbevakningen och Trafikverket har inga
synpunkter.

Övriga yttranden sammanfattas nedan:

Köpings kommun, Tekniska kontoret, i rollen som ansvarig för lokal
transportinfrastruktur

Datum: 2017-03-09

Synpunkter: Anläggningen av ledningen får inte påverka säkerställandet av farleden. En
detaljstudie bör göras för att avgöra lämpliga avstånd och lämpligt djup i förhållande till
farleden. Dessutom bör man beakta framtida underhållsmuddringar.

Sjöfartsverket

Datum: 2017-03-06

Synpunkter: Sjöfartsverket ser inga hinder ur sjötrafiksynpunkt för sträckningarna St.
Aspholmen – Tavsta, Sandviken – Bergudden och PS3 – PS4. Sträckan PS4 –
oljehamnen bedömer Sjöfartsverket som olämplig eftersom ledningarna går i farleden
eller helt nära farleden, samt genom fartygens vändutrymme nära oljekajen.

Transportstyrelsen

Datum: 2017-03-08

Synpunkter: Ledningens läge i förhållande till farlederna bör utredas i samråd med
Sjöfartsverket. Transportstyrelsen lämnar även generella råd angående förläggning av
ledningar i botten, så att ankare inte ska fastna. Riskerna för sjötrafiken ska analyseras
så att tillräckliga åtgärder kan vidtas i samråd med Sjöfartsverket för att höja
sjösäkerheten i samband med anläggningsarbetet. Skyltning av ledningen ska göras
enligt gällande föreskrifter om sjövägmärken. Sjöledningen bör mätas in och resultatet
delges Sjöfartsverket så att sjökorten kan uppdateras.
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3.3.2 Svar från organisationer

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Nedläggning av sjöledningen ska ske utanför fåglarnas häckningstid. Vassbältet utgör
häckningsområde för bland annat brun kärrhök, änder och vasslevande sångare. Norsa
hagar är en viktig rastlokal för vadare från april till oktober. Viktigt att undvika ingrepp i
Norsabäcken eller bäckens utlopp. Helst bör anslutningen ske nordväst om bäcken.
Norsabäcken är häcklokal för kungsfiskare.

Så långt möjligt bör landbaserade arbeten, konstruktioner och eventuell tippning av
massor undvikas inom Norsa hagar. Det gäller från området väster om Norsabäcken till
bortanför reservatet Lindöberget. Detta på grund av områdets höga naturvärden och
potential för framtida reservatsbildning.

3.3.3 Svar från verksamhetsutövare (yrkesfiskare)

Datum: 2017-02-27:

Synpunkter: Praktiska problem kan uppstå i samband med förläggning och drift. Om
förläggning sker enligt presenterad tidplan kommer fisket att behöva avbrytas tidigare på
säsongen än normalt. Fiskaren påtalar att arbetsgången behöver redovisas i detalj i
ansökan. Ledningen måste läggas så djupt att den inte störs av ankring. Vad gäller
ankringsförbudet kan detta inte gälla fiskare.

3.3.4 Svar från fastighetsägare

Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden

Information: Intressegruppen företräder enligt skrivelsen ca 70 % av berörda
fastighetsägare.

Synpunkter:
Det saknas redogörelse för miljöeffekterna av alternativa lösningar som leder till kretslopp
av näringsämnen. Exempel är system med källsorterande kretsloppslösningar, där latrin
och toalettvatten samlas in (med tankbil) och behandlas innan näringen återförs till
jordbruksmarken, medan BDT-vatten renas lokalt i markbäddar. Beskrivning av
nuvarande utsläpp från de berörda fastigheterna ska göras på detaljnivå. Krav på
kretslopp finns både i miljöbalken och i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. Att lagen om
allmänna vattentjänster är tillämplig innebär fortfarande att andra lösningar än en
anslutning till centralt VA-nät är möjliga.

Eftersom bara ett 40-tal av de 300 fastigheterna är bebodda året runt kommer
avloppsledningen att behöva spolas igenom med dricksvatten för att hindra gasbildning
och stopp. Det innebär ett slöseri med resurser.

De stora ingreppen i naturen ifrågasätts. Särskilt åtgärder inom Natura 2000-område och
strandskyddat område.
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Ingrepp i Köpings hamns och Galtens bottnar kommer att frigöra föroreningar och gifter
från bottensedimenten.

Risk för okontrollerade utsläpp av obehandlat avloppsvatten med en sjöförlagd
avloppsledning i anslutning till en farled. Kommer ledningen att vara dubbelmantlad? Vad
innebär dubbelmantling för merkostnad för de anslutna.

En lång sjöförlagd dricksvattenledning innebär risk för sämre vattenkvalitet och därmed
risk för magsjuka. Vattentemperaturen i Galten (som inte har ett kallt bottenvatten)
kommer att påverka vattenledningen sommartid och öka risken för påverkan på
dricksvattnet i ledningen. Vattenomsättningen kommer under stora delar av året att vara
liten vilket ökar risken att vattnet blir otjänligt. Om lösningen på detta är att pumpa ut
färskvatten för att öka vattenomsättningen innebär det ett slöseri med naturresurser.
Områdena har mestadels redan en väl fungerande dricksvattenförsörjning genom
gemensamma eller enskilda brunnar.

Kostnaderna kommer att bli högre än uppskattade på grund av områdets kuperade och
bergiga terräng. Det finns gott om fornlämningar i området. Om fornlämningar påträffas
under arbetet kommer det att innebära förseningar och ökade kostnader. Kostnaden per
hushåll blir mycket högre än med minireningsverk eller källsorterande kretsloppssystem.
För vissa sommarstugeägare kan det innebära att de behöver lämna sina stugor och
kanske sälja dem med förlust.

Stora allmänna anläggningar är sårbara för avsiktliga attacker, tekniska driftsstörningar
och naturkatastrofer. Konsekvenserna blir större ju större anläggningarna är.

Påverkan under anläggningsskedet är underskattad.

Ett möte med kommunens beslutsfattare önskas för genomgång av synpunkterna och
presentation av mer tidsenliga, miljövänligare och kostnadseffektiva lösningar.

Stefan Jönsson och Helen Jacobsson, Dåvö 1:10

Datum: 2017-02-27

Synpunkter: Utredning av miljöpåverkan från befintliga avloppsanläggningar saknas. Det
finns därmed inte stöd för att nollalternativet är sämre. Nuvarande lösningar med slutna
tankar är mycket robustare än en storskalig avloppsledning. Miljöeffekterna av bräddning
från pumpstationerna ut i Mälaren är inte utredda. Det finns lokala VA-lösningar som
fungerar och som är billigare per fastighet än sjöförlagd ledning, exempelvis i området
Näs.

Roland Karlsson och 11 andra fastighetsägare, Dåvö 1:35-1:43, Dåvö 1:6, Dåvö 1:9,
Lilla Sandviken

Datum: 2017-02-26

Synpunkter: Önskar gemensam anslutningspunkt för samtliga hus i Lilla Sandviken.
Påpekar att de har ett ledningsnät för avlopp och dricksvatten som kan nyttjas även vid

8
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kommunal anslutning. Vill fortsätta att driva och underhålla sitt ledningsnät som
gemensamhetsanläggning.

Önskar att pumpstation PS2 inte läggs i anslutning till Lilla Sandvikens badplats på grund
av risk för luktstörning. Föreslår en mer avskild plats i bifogad skiss. Den alternativa
placeringen innebär mindre behov av markarbeten på fastigheten Dåvö 1:6 där det finns
ledningar för vatten- och avloppsnät, sjövatten, el (hög och lågspänning), telefoni samt
jordvärme.

Kent Andersson, Dåvö 2:5

Datum: 2017-02-24

Synpunkter: Har redan ett fungerande och godkänt avlopp och är inte intresserad av
kommunal anslutning. Är förvånad över att inte ha blivit kontaktad tidigare eftersom hans
mark kommer att beröras av ledningen.

Berghagens samfällighetsförening

Datum: 2017-03-02

Synpunkter: Önskar ändrad placering av pumpstation PS1 eftersom platsen används som
bollplan, för föreningsaktiviteter såsom midsommarfest och loppis. Ytan är liten och ska
inte begränsas av ytterligare byggnation. Pekar på en lämpligare placering på före detta
betesängen öster om bollplanen.

Bollplanen får inte användas som tillfartsväg/vändplats för tyngre fordon eller som
upplagsplats. Marken har ett tunt matjordslager på lös lera och skulle bli fullständigt
förstörd om den belastas med tung trafik.

Bräddledningen får inte ledas ut i dike som mynnar i en av Galtens grundaste badvikar
med stillastående vatten. Informerar om att flat dammussla finns i området. Alternativ till
bräddning ut i recipienten ska redovisas.

Informerar om att enkelbeckasin finns i närheten.

Curt-Göran Sjöstedt, Berghagen

Datum: 2017-03-03

Fråga: Vilka kostnader för fastighetsägaren blir det om sommarstugan inte är tillräckligt
stor för anslutning av VA?

Lars Forsling, Hogsta 1:14

Datum: 2017-02-16

Synpunkter: Vill framföra synpunkter på utökning av detaljplanerat område som berör den
egna fastigheten.

9
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Kommentar: Synpunkten vidarebefordrad till stadsarkitektkontoret.

Ulf Hedman, Hogsta 1:42

Datum: 2017-02-13

Synpunkter: Saknar Galtens samfällighet bland uppräknade områden. Konstaterar att
den egna fastigheten inte tillhör vare sig Stäudd eller Bergudden och antar att den därför
inte berörs.

Sven och Birgitta Lundquist, Hovgården 1:36 tomt 15, St. Aspholmen

Datum: 2017-02-27

Synpunkter: Vill inte tvingas ansluta fritidshuset till kommunalt vatten och avlopp till en
stor kostnad. Pekar på att det borde vara möjligt att göra en billigare lösning lokalt som är
lika bra ur miljösynpunkt. Önskar dialog med kommunen om detta. Är undrande över att
Runnskär, som har betydligt fler fritidshus inte omfattas, samt att båtklubbarna Gliparna
och Tallklubben inte omfattas trots att de besöks flitigt av båtgäster hela sommaren och
har både klubbstugor och utedass.

Kauko Leppälä, Hovgården 1:36 tomt 17, St. Aspholmen

Datum: 2017-02-23

Synpunkter: Använder stugan ca 25-30 dagar om året. Kostnaden för anslutning till
kommunalt vatten och avlopp känns orimlig. Vill inte ha kommunalt vatten och avlopp. I
övrigt samma synpunkter som Sven och Birgitta Lundquist.

Paula Staffansson, Hovgården 1:36 tomt 17, St. Aspholmen

Datum: 2017-02-23

Synpunkter: Använder stugan ca 25-30 dagar om året. Kostnaden för anslutning till
kommunalt vatten och avlopp känns orimlig. Vill inte ha kommunalt vatten och avlopp. I
övrigt samma synpunkter som Sven och Birgitta Lundquist.

Marianne och Torgny Lindberg, Hovgården 1:36 tomt 19, St. Aspholmen

Datum: 2017-02-26

Synpunkter: Samma som Sven och Birgitta Lundquist

Veronica Zetterberg, tomt 20, St. Aspholmen

Datum: 2017-03-02

Synpunkter: Har mulltoa och använder sjövatten. Använder sommarstugan ca 20 dygn
per år. Ifrågasätter miljövinsten med att tvingas ansluta till kommunalt vatten och avlopp
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1 Administrativa uppgifter 

 

Sökandens namn: Köpings kommun, Tekniska kontoret 

Organisationsnummer: 212000-2114 

Post- och besöksadress: Kristinelundsvägen 4, 731 85 Köping 
 
Telefon:  0221-253 95 
 
Kontaktpersoner:  Dennis Fasth, Köpings kommun 
   Cecilia Sjöberg, Sweco Environment AB 
 

Kommun:  Köpings kommun 

Län:  Västmanlands län 

Juridiskt ombud:  Maria Brolin, Sweco Environment AB 

Prövningsgrund: 11 kap. miljöbalken 

Prövningsmyndighet: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

Köping ligger vid Galten, som är Mälarens västligaste och minsta fjärd. Öster om centralorten Köping, 

längs Mälarens norra strand, finns ett antal fritidshusområden med potential till bebyggelseutveckling, 

se figur 1. Områdena är idag inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp utan har försörjning via 

enskilda dricksvattenbrunnar (genom ett antal vattenföreningar samt egna brunnar för dricksvatten) 

och enskilda avloppslösningar1. 

Mälaren är vattentäkt för ca 2 miljoner människor i Mälardalen och det är mycket viktigt att förbättra 

och skydda Mälarens vatten med tanke på regionens långsiktiga vattenförsörjning. Som ett led i 

arbetet med att uppnå förbättrad vattenkvalitet i Mälaren samt de geologiska förutsättningarna och 

befintlig status i sjön har kommunen bedömt att det i fritidshusområdena inte är lämpligt med enskilda 

VA- lösningar2. 

För att säkerställa en god tillgång till rent vatten och ett bra omhändertagande av avloppsvattnet för de 

aktuella fritidshusområdena planerar Köpings kommun en sjöförlagd VA-ledning. Antalet befintliga 

hushåll som omfattas av denna VA-utbyggnad är ca 230 st men dimensionering sker för 300 

abonnenter, för att klara en förtätning och viss utökning av antalet fastigheter.  

 
Figur 1. Aktuellt område, Norra Mälarstranden, som planeras anslutas till kommunalt vatten- och avlopp via 
sjöledning.   

 

                                                      
1 Köpings kommun. VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025. Riktlinjer och planering av vatten- och 

avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-24. 
Reviderad 2013-11-13.  
2 Va-plan för Köpings kommun 2010-2025. Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun 

utanför nuvarande verksamhetsområde Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-24. Reviderad 2013-11-13. 
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De områden som ingår är Stäudd, Bergudden, Bastviken, Sandviken, Dåvö, Berghagen, Tavsta, 

Tavsta Hage samt stora Aspholmen. 

Enligt förslaget ska kommunalt vatten ledas till områdena från Köping och avloppsvattnet leds i retur 

till Norsa avloppsreningsverk. Den totala längden på sjöledningen blir ca 8 km. 

2.2 Lokalisering 

Sträckningen på sjöledningen framgår av Figur 2 och 3.                       

 
Figur 2. Västra delen. Ungefärlig sträckning av sjöledning visas som röd linje samt planerade pumpstationers 
ungefärliga lägen. Vidare redovisas de berörda fritidsområdena.   
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Figur 3. Östra delen. Ungefärlig sträckning av sjöledning visas som röd linje samt planerade pumpstationers 
ungefärliga lägen. Vidare redovisas de berörda fritidsområdena.   

2.3 Ansökan avser 

Köpings kommun avser att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för 

nedläggning av sjöledningar samt för de arbeten som utförs i vatten. Arbetena avser en bottenyta i 

vattenområden om mer än 3000 kvadratmeter.   

Prövning kommer att ske genom att en tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. 

Samråd hålls för att informera om projektet, ge möjlighet till synpunkter på detta samt genom dessa 

synpunkter ge Köpings kommun information om förhållanden som är relevanta vid utformning, 

sträckning eller byggande. 

Vattenarbetena omfattar preliminärt:  

 Nedläggning av ca 8 km länga sjöledningar, Detta arbete omfattar utbogsering av 

sammansvetsade ledningar, viktning av ledningar samt sänkning av ledningar till sjöbotten.  

 Sjöledningarna ansluts till 4 pumpstationer på land. Anslutningarna innebär schaktning vid 

landföringspunkterna.  

 Bräddutlopp (nödbrädd) från pumpstationer till dike eller större djup i Mälaren 

Ansökan avser även att omfatta dispens från strandskyddet.  

2.4 Tidplan 

Samråd med myndigheter, intresseorganisationer, särskilt berörda m.fl. sker under december- februari 
2016-2017. Ansökan till Mark- och miljödomstolen avses därefter att skickas in till Mark- och 
miljödomstolen i april 2017. Planerad byggstart är hösten 2018. Arbetena i vatten beräknas ta ca 6 
månader. 
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3 Alternativ 

3.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte sker någon utbyggnad av det kommunala VA-nätet till området. 

Detta leder troligen till ökade uttag av grundvatten i området och en fortsatt ökad belastning på 

Mälaren från enskilda avlopp. Konsekvenserna av nollalternativet skulle vara sämre tillgång och 

kvalitet på grundvattnet samt ökad belastning på Mälaren genom ökat läckage av näringsämnen. 

3.2 Andra övervägda alternativ 

Det finns i huvudsak två andra tänkbara alternativ för vattenförsörjning. Dessa är:    

1. Dricksvatten tas från befintliga enskilda brunnar  

2. En gemensam vattentäkt anläggs  

Alternativ 2 är mest fördelaktigt av dessa alternativ. Fördelarna är en mer kontrollerad 

vattenförsörjning med central provtagning och kontroll av vattenkvaliteten. Alternativen bedöms dock 

som sämre än sökt alternativ främst då dricksvattenförsörjningen bedöms blir mer säker vid kommunal 

vattenförsörjning.  

De principlösningar för spillvattenförsörjning som finns att tillgå förutom föreslagen lösning är följande 

två alternativ: 

1. Anslutning till det kommunala reningsverket via landledningar. 

2. Anläggning av en lokal avloppsanläggning i området. 

Alternativ 1 kan jämföras med att huvudledningen förläggs som sjöledning. Sammantaget kan 

konstateras att ledningsdragning på land är tekniskt mer komplicerat och mer kostsamt än 

sjöförläggning. Lokala lösningar med infiltration och markbäddar har studerats bland annat i Tavsta 

hage3. I stora delar av området är dock de geologiska förutsättningarna bristfälliga och påverkan på 

Mälaren och risken för påverkan på dricksvattentäkter i området är större än för sökt alternativ.   

3.3 Teknisk beskrivning av sökt ledningsalternativ 

Genom att studera områdets förutsättningar, kartmaterial och genom platsbesök har den 

ledningssträckning som bedömts ha minst påverkan på restriktionsområden, naturmiljön och 

vattenmiljön tagits fram. Sträckningen i sjön är översiktlig och kan komma att ändras något efter 

detaljprojekteringen. Sträckningen på land är mer osäker och större ändringar kan förväntas.   

Anläggningen utförs som ett tryckavloppssystem av typ LTA (lågtryckavloppsystem), eftersom en 

konventionell anläggning med självfall inte är möjlig. LTA-system innebär att avloppsvattnet pumpas 

till reningsanläggningen. Fyra anslutningspunkter planeras in till pumpstationer på land. Den första 

pumpstationen (PS1) föreslås ligga vid Berghagen, den andra pumpstationen (PS2) är planerad vid 

Lilla Sandviken, den tredje (PS3) vid Stäudd och den fjärde (PS4) vid Björkstaholmen.  

                                                      
3 VA-utredning Tavsta hage i Dåvö – förenklad version inför planprogram, Köpings kommun 

2004-10-24. 
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 PS 1, nödbrädd ut i närliggande dike 

 PS 2, nödbrädd ut i Mälaren (lämpligt långt ut i viken, kan förses med någon typ av 

slamavskiljare) 

 PS 3, nödbrädd ut i närliggande dike 

 PS 4, nödbrädd ut i Mälaren (lämpligt långt ut i viken, kan förses med någon typ av 

slamavskiljare) 

Lägena för pumpstationerna är preliminära. Framförallt är placeringen av pumpstation 2 osäker då en 

ev placering vid befintlig gemensamhetsanläggning (för ca 10 hushåll) kan vara aktuell.  

Arbetena planeras att ske under vinterhalvåret. Nedläggning av sjöledningen sker vid isfria 
förhållanden medan schaktning i strandkanten med fördel sker vid tjäle i marken då bärigheten är 
bättre. Schaktningen i strandlinjen görs med grävskopa från stranden eller pråm. För att undvika 
grumling i närområdet avskärmas schaktningsområdet med geotextilskärmar. 
 
Systemet förses med tryckmätare och provtrycks innan det tas i bruk. 

4 Avgränsningar 

Sakligt avgränsas den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) av den tillståndspliktiga 

vattenverksamhet som utförs i samband med nedläggningen av sjöledningarna. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisa direkta och indirekta konsekvenser av 

anläggningssketet och driftskedet. Miljökonsekvenser som kommer att studeras redovisas närmare 

under avsnitt 0 Förväntade miljökonsekvenser. Indirekta konsekvenser uppkommer främst under 

arbetena med landanslutningarna och av transporter under anläggningsskedet (så kallade 

följdverksamheter). För de miljökonsekvenser som nedläggningen av planerad sjöledning medför har 

utredningsområdet geografiskt avgränsats till ledningssträckningen i sjön och lokalt vid 

landföringspunkterna.  

5 Bedömningsgrunder 

5.1 Planförhållanden 

5.1.1 Översiktsplan 

Köpings kommuns översiktsplan, Köping i framtiden, antogs av kommunfullmäktige den 24 september 

20124. I översiktsplanen framgår bland annat att kommunen strävar efter att: 

• Stimulera och underlätta sjönära boende. 

• Underlätta nybyggnation på landsbygden och erbjuda möjligheter till permanentboende i 

fritidshusområden. 

                                                      
4 Översiktsplan för Köpings kommun. Köping i framtiden. Antagandehandling. 2012-09-24 
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Det som i första hand styr utvecklingen är möjligheten att ordna vatten- och avloppsfrågan på ett 

tillfredsställande sätt.  

5.1.2 VA-plan 

Kommunen har en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 20115. Planen 

reviderades under hösten 2013. Norra Mälarstranden är utpekat i VA-planen som ett område med 

behov av åtgärder enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (6§ LAV). Med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön behöver vattenförsörjning eller avlopp ordnas i ett större sammanhang 

och kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp och se till att 

behovet tillgodoses genom en allmän anläggning. 

5.1.3 Detaljplaner 

Områdena Stäudd och Galtens samfällighetsförening omfattas av en detaljplan från 1979 (PL233). I 

detaljplanen beskrivs de båda områdena som fritidshusområden. I planförslaget anges bl. a. att 

avloppsvattnet från bad, disk och tvätt leds till övervägande del till resorptionsanläggningar. 

Klosettfrågan avses lösas på annat sätt t.ex. genom klosett med liten spolvattenmängd och anslutning 

till tank eller genom förmultnings-, torr- eller förbränningstoalett. För de tomtplatser som inte nås med 

slamsugningsfordon kan icke tillstånd till sluten avloppstank medges. 

Bastviken omfattas av en detaljplan från 1974 (PL187). I detaljplanen framgår att området är avsett för 

fritidsbebyggelse, med undantag för det gamla brukningscentrat där helårsboende kan förväntas i 

framtiden. En särskild VA-plan finns upprättad. 

Berghagen omfattas av en detaljplan från 1959 (PL161). Den gällande detaljplanen är upprättad med 

förutsättning att området ska bebyggas med fritidshus av enkel standard. I en planbestämmelse anges 

att byggnad inte får uppföras vars användande fordrar anläggande av avloppsledning. I 

planbeskrivningen uppges att området är tänkt för fritidshus och att avloppsledningar av sanitära skäl 

inte får komma till utförande. 

Tavsta omfattas av en detaljplan från 1964 (PL165). Även i detta fall framgår att planområdet endast 

är avsett för fritidsbebyggelse. I planbestämmelserna går att läsa att det inom byggnadsplaneområdet 

inte får uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggande av avloppsledning. 

Ett planprogram för Berghagen och ett för Tavsta Hage har tagits fram vars syften är att öppna en 

dialog med områdenas fastighetsägare rörande områdenas utveckling samt klargöra förutsättningarna 

för att ändra gällande detaljplaner så att en större byggrätt och en höjd standard beträffande vatten 

och avlopp medges som grund för en utveckling mot ett utökat boende för den som så önskar. 

5.2 Miljökvalitetsnormer 

För ytvattnet (Mälaren-Galten) som ingår i Norrströms avrinningsområde gäller miljökvalitetsnormer 

med krav på att god ekologisk och kemisk status ska uppnås, se vidare under avsnitt 6.2 Vattenmiljö.  

                                                      
5 VA-plan för Köpings kommun 2010-2025. Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun 

utanför nuvarande verksamhetsområde Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-24. Reviderad 2013-11-13. 
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Mälaren ingår i naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt förordning 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

5.3 Strandskydd 

Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 

livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Köpings kommun uppgår strandskyddet vid 

Mälaren till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd6.  

Hela ledningsdragningen inklusive pumpstationerna kommer att placeras inom strandskyddsområdet.  

5.4 Riksintressen och andra områdesskydd 

Hela Mälaren är utpekat som riksintresse för yrkesfisket. Mälaren är även av regionalt intresse för 

fritidsfisket. 

Vidare berörs Natura 200-området Lindöberget väst, se under 6.3 Naturmiljö.  

5.5 Markägarförhållanden och andra verksamheter 

Rådighet för det aktuella vattenområdet kommer erhållas genom avtal med respektive fastighetsägare 

vars fastighet påverkas av arbetet. Fastighetskartor över området redovisas som figur 4 och 5.    

                                                      
6 Länsstyrelsens WebbGIS. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/. Besökt 2016- 

11-20. 

 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/
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Figur 4 och 5. Fastighetskartor för området längs den planerade ledningssträckan. Övre bilden visar västra delen 
och nedre bilden den östra delen. (Lantmäteriet 
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Vad gäller yrkesfisket i Galten finns det bl.a. ett antal fasta fiskeredskap i den norra delen av fjärden, 

se figur 6.  

 

Figur 6: De röda streckade linjerna visar var det finns fasta fiskeredskap i Galtens norra delar. 

6 Områdets förutsättningar 

6.1 Geologi och bottenförhållanden 

Enligt maringeologiska kartan är botten på Galten till största delen täckt av lera7. Utanför Bergudden 

finns dock en del morän på botten. Det finns även mindre områden med berggrund på botten söder 

och väster om Berghagen. Enligt jordartskartan består berört landområde främst av glacial lera, sandig 

morän, berggrund i dagen samt i liten omfattning även sankmark. Ledningen går upp för anslutning 

genom Norsa hagar till befintligt nät vid oljehamnen. Omkring 50 meter från Norsabäcken österut är 

marken uppfylld med sprängsten.  

6.2 Vattenmiljö  

Galten är Mälarens västligaste och minsta fjärd. Sjöarean uppgår till 54 km2, medeldjupet är mindre än 

4 meter. Galtens avrinningsområde uppgår till ca 41 km2, vilket innebär att ungefär hälften av den 

totala tillrinningen till Mälaren sker via Galten8.  

                                                      
7 Sveriges geologiska undersökning (SGU), karttjänst http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/tjanster/kart-tjanst_start.htm 

 
8 VISS VattenInformationsSystem Sverige, Mälaren-Galten, Norrström 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200 

 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200
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Galten utgör en preliminär vattenförekomst (ID Mälaren-Galten–659229-1518219) och 

vattenmyndigheten för Norra Östersjön har klassat Galtens ekologiska status som måttlig och den 

kemiska statusen som ej god (exklusive kvicksilver och bromerade difenyletrar). Enligt 

vattenmyndigheten ska god ekologisk status uppnås 2027 eftersom en eller flera vattenförekomster 

uppströms har tidsundantag till 2027. Alla åtgärder som berör denna vattenförekomst behöver 

emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Vid kartläggning 

och provtagning av ackumulationsbottnar i Köpingsviken och Galten 2012 undersöktes sediment på 

sex platser i vattenförekomsten. Medelhalten av tributyltenn (TBT) var 14 µg/kg TS och den högsta 

uppmätta halten var 26 µg/kg TS, vilket överskrider gränsvärdet på 1,6 µg/kg TS (HVMFS 2015:4). 

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten sätts till God kemisk status med undantaget tidsfrist till 

2027 för TBT (Tributyltenn). Ytterligare undersökningar behöver genomföras för att utreda orsaken 

och bedöma vilka eventuella åtgärder som är möjliga. 

Vattnet är mycket näringsrikt avseende både kväve och fosfor, vidare är klorofyllhalten hög och 

siktdjupet litet (knappt en meter). En bidragande orsak till detta är utsläpp av näringsämnen från 

enskilda avlopp längs stränderna. Andra bidragande orsaker är industri, jordbruk och skogsbruk m.m.9 

6.3 Naturmiljö  

6.3.1 Naturmiljö i vattnet  

Mälaren är Sveriges artrikaste sjö med avseende på fisk och har 33 naturligt förekommande fiskarter. 

Galten är mest känd för sitt gädd-, gös- och abborrfiske. I Galten förekommer också ett antal olika 

arter av musslor, bl.a. spetsig målarmussla och allmän dammussla. Flat dammussla, som enligt 

rödlista 2010 är nära hotad (NT), förekommer i Galten vid badplatsen vid Berghagen. Normalt är 

förekomsterna av Flat dammussla ofta små och isolerade. Huvudsakligen finns den på slammiga ler- 

och sandbottnar i naturligt näringsrika vatten. 

Mälaren ingår i naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt förordning 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. I förordningen finns riktvärden, (värde 
som ska eftersträvas) och gränsvärden (värde som inte får överskridas eller underskridas) för ett antal 
olika parametrar som t.ex. temperatur, upplöst syre, pH, uppslammade fasta substanser och 
metallhalter. 
 

Vid Galten häckar en mängd olika fåglar, bland annat gråtrut, drillsnäppa och gräshoppsångare som 

alla klassas som nära hotade (NT) enligt Rödlista 2010. 

Den planerade VA-ledningen kommer att gå igenom Natura 2000-området Lindöberget väst. Området 

består av en vassbevuxen delsträcka av den norra stranden på Köpingsviken. Naturtypen inom Natura 

2000-området klassas som naturlig eutrof sjö enligt art- och habitatdirektivet. De fågelarter som finns 

inom området och som ingår i fågeldirektivet är rördrom och brun kärrhök. Vassarna är fågelrika och 

närheten till det nyligen återställda fågelrika området Norsa hagar nordväst om området, medför att 

Natura 2000- området har stor ekologisk betydelse för flera fågelarter. Området har även varit 

                                                      
9 VISS VattenInformationsSystem Sverige, Mälaren-Galten, Norrström 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200
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naturreservat sedan 1981. Reservatets skötselplan föreskriver inga aktiva vassåtgärder i detta 

område, varför vassen fått utvecklats fritt sedan en längre tid tillbaka. 10 

 

 

Figur 7. Ledningssträckning genom Natura 2000-området Lindeberget Väst.  

6.4 Naturmiljö på land 

Stora delar av strandområdena i området har ingått i Länsstyrelsens våtmarksinventering och har där 

utpekats med vissa naturvärden. Landstigningarna vid Tavsta Hage, Bergudden samt 

pumpstationerna 3 vid Stäudd och 4 vid Björkstaholmen ligger inom dessa inventerade områden med 

vissa naturvärden11. Andra utpekade platser på land med naturvärden redovisas i figur 8 och 9.  

 

 

                                                      
10 Bevarandeplan, Lindöberget väst SE0250158 http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/4CDC0E79-B337-428F-

AA5FC41A82AF645D/0/BEVARANDEPLAN_LINDOBERGET_VAST_SE025015 
8.pdf 
11 Länsstyrelsens WebbGIS. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/. Besökt 2016- 

11-20. 

 

Lindeberget väst 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/
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Figur 8 och 9. Naturmiljö Bergudden och Städd överst samt Berghagen nederst. Den preliminära 

ledningssträckan visas som blå linje. Sträckorna på land är mycket osäkra i detta skede.   
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6.5 Kulturmiljö 

Närområdena kring Mälarens strand har sedan lång tid varit bebyggda och det finns gott om 

fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som vittnar om tidig mänsklig aktivitet. I Stäudd finns en 

stensättning som utgör fornlämning (RAÄ Munktorp 623:1) och hamnanläggning som utgör 

kulturhistorisk lämning. I Dåvö finns flera lämningar från husgrunder och stensättningar och i Ötorp 

finns en gammal husgrund från en kallmurad koja som utgör kulturhistoriska lämningar. I 

länsstyrelsens GIS-databas är det större området med raster vid Stora Aspholmen i figur xx utpekat 

som ett område för arkeologiska utredningar. 

 

 

Figur 10.. Fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar i m.m. samt rörligt friluftsliv i området kring planerad 

VA-utbyggnad till Norra Mälarstranden. Ledningssträckan visas som blå linje.  

6.6 Friluftsliv och rekreation 

I miljöbalkens 4 kap är Mälaren i sin helhet upptagen som riksintresse för det rörliga friluftslivet med 

hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska 

beaktas. 

Galten och dess stränder nyttjas på många sätt för rekreation och friluftsliv. Det finns flera 

iordningsställda badplatser stränder och många naturbadplatser. Båtlivet är omfattande och det finns 

en gästhamn inne i Köping längre ut i Galten finns flera naturhamnar. Handredskapsfiske är fritt i 

Mälaren. Fågelskådning vid Norsa hagar är ytterligare ett exempel på en friluftsaktivitet i området. 

Vintertid förekommer även skridskoåkning och pimpelfiske på Galten.12 

                                                      
12 Miljökonsekvensbeskrivning sjöförlagd vatten- och avloppsledning i Köpings kommun. WSP. 24 Januari 2011.  
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7 Förväntade miljökonsekvenser 

7.1 Påverkan under anläggningsskedet  

De generella typer av direkta och indirekta konsekvenser som bedöms kunna uppstå vid aktuell form 

av vattenarbeten anges nedan. Dessa kommer att beskrivas och bedömas närmare under det fortsatta 

utredningsarbetet samt i MKBn för tillståndsansökan.  

Vid schaktning/muddring uppstår grumling vilken påverkar vattenkvaliteten och främst medför negativ 

påverkan på fisk (främst yngel) och bottenfauna. Vid schaktning/muddring avlägsnas den vegetation 

och de bottendjur som finns på eller i botten i vattenområdet. Om sedimenten är förorenade kan dessa 

med hög sannolikhet frigöras från sedimentpartiklar och därmed bli mer lättillgängliga för fisk och 

bottenfauna samt att det medför risk att föroreningar sprids till andra delar av vattenområdet. Viss 

uppvirvling kan också ske då ledningen sänks till botten men detta brukar vara av försumbar 

omfattning. 

Fysisk påverkan kan ske på vegetation i strandzoner och grundområden. Eftersom läggningsarbetena 

ger begränsade ingrepp och är av engångskaraktär så bedöms skadorna på naturmiljön med tiden 

läkas. Bottenmaterialet/strukturen på havsbotten påverkas något genom schakt och kompaktering. 

Påverkan bedöms bli liten och mycket lokal. 

Om man under nedläggningsarbetet påträffar fornlämningar i vattnet eller strandzonen kan dessa 

skadas genom fysisk påverkan. Frågan om fornlämningar hanteras enligt särskild lagstiftning 

(Kulturminneslagen).  

Under ledningsläggningen kan arbetena ge begränsad framkomlighet i vattenområdet. Påverkan av 

detta kan dock minimeras genom val av säsong, planering av arbetssätt och genom tydlig information 

till särskilt berörda och allmänheten. 

Arbetet planeras ske under vinterhalvåret då den biologiska aktiviteten är låg och störningarna för t ex 

rekreation och friluftsliv är mindre.  

7.2 Påverkan under driftskedet 

Den planerade VA-ledningen innebär att utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp till Galten 

minskar. Ledningen bidrar därför till att förbättra vattenkvaliteten i Galten. Utbyggnaden av kommunalt 

VA kommer även att minska belastningen på grundvattnet i området. Kommunalt vatten innebär även 

en säkrare vattenförsörjning för boende inom de aktuella områdena både när det gäller kvalitet och 

kvantitet.  

Ledningarna bedöms inte utgöra hinder på botten av betydelse för vattengenomströmningen samt 

heller inte utgöra en hindrande struktur för fauna.  

Risken för allvarlig skada eller brott på ledningen bedöms som minimal men eventuell påverkan från 

reparationsarbeten kommer också att bedömas i MKB:n. Ledningarna märks ut på sjökort och med 

skyltar om ankringsförbud så att risken för ledningsbrott minimeras. 

Där pumphusen placeras sker en bestående förändring på landskapsbilden. Dessa kan även innebära 
att oexploaterad mark behöver tas i anspråk. 
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7.3 Indirekt påverkan av vattenverksamheten 

Anläggningsarbetena ger upphov till indirekta miljöeffekter på naturmiljön (avverkning av ett fåtal träd), 

buller, ökade transporter och minskad framkomlighet.  

7.4 Skyddsåtgärder 

En rad skyddsåtgärder kommer att vidtas för att minimera påverkan, se nedan. Ytterligare 
skyddsåtgärder vid anläggnings- och driftskedet kommer att utredas. Skyddsåtgärderna kommer att 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

 Geotextildukar placeras ut i vattnet kring arbetsområdet vid schakt i strandkanten för att 
förhindra att grumling sprider sig. 

 

 Ledningarna provtrycks innan användning. 
 

 Systemet förses med tryckmätare vilket innebär att eventuellt brott på ledningarna kan 
upptäckas i tidigt skede. 

 

 Miljökrav ställs på entreprenör (användande av miljödiesel, invallning av bränsle, krav på 
kemikalier, krav på beredskap och utrustning för bränsle eller kemikaliespill m.m.). 

7.5 Kontroll 

Verksamheten omfattas av förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll. Detta 

bedöms huvudsakligen bli relevant under anläggningsskedet, då särskilda rutiner och skyddsåtgärder 

kommer behövas. 
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8 Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivning  
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2017-02-07 

 

Information om det pågående projektet, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till den 

norra mälarstranden samt inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet m.m. 

Information 

Enligt Köpings kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan) så bedöms områdena vid den norra 

mälarstranden ha ett behov av att ordna vatten- och avlopp i ett större sammanhang med avseende på 

människors hälsa och miljö. Områdena är Stäudd, Bergudden, Bastviken, Sandviken, Dåvö, 

Berghagen, Tavsta, Tavsta Hage samt stora Aspholmen. Dessa är idag inte anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp utan har enskilda VA-lösningar. Som ett led i arbetet med att uppnå förbättrad 

vattenkvalitet i Mälaren planerar kommunen en utbyggnad av VA-nätet för ca 300 abonnenter i 

dessa områden. Dricksvattnet tas från Köpings vattenverk och avloppsvattnet leds i retur till Norsa 

avloppsreningsverk. Längden på sjöledningarna blir ca 8 km. En sjöförlagd huvudledning bedöms 

vara det bästa alternativet med hänsyn till kostnader och miljöpåverkan. Ni får denna information 

om projektet då ni äger vattenområden där sjöledningen föreslås läggas. 

Samråd 

Köpings kommun avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för en sjöförlagd vatten- och 

avloppsledning till Norra Mälarstranden i Köpings kommun och översänder härmed ett underlag för 

samråd. Ansökan sker till mark- och miljödomstolen och omfattar även dispens från strandskyddet 

och Natura-2000 prövning. Synpunkter bör lämnas senast den 8 mars 2017. 

Övrigt 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Köpings kommun. Samrådet sker 

skriftligen med direkt berörda fastighetsägare (längs med sjöledningarnas sträckning, inom 

strandskyddat område samt inom 300 meter från landtagningspunkt). Samrådet sker även med 

berörda verksamhetsutövare, myndigheter och intresseorganisationer. Samrådet annonseras vidare ut 

i lokal dagspress. Efter samrådet lämnas en samrådsredogörelse in till Länsstyrelsen i Västmanlands 

län som beslutar om den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller 

inte. Beslutet styr omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan och om 

ytterligare samråd behöver hållas. Länsstyrelsen har preliminärt bedömt att verksamheten inte 

innebär en betydande miljöpåverkan. 

 

För frågor eller synpunkter gällande den planerade anläggningen vänligen kontakta Cecilia Sjöberg 

på Sweco; cecilia.sjoberg@sweco.se, Tel. direkt: 0734-125004  

 

Med vänliga hälsningar  

Köpings kommun  

genom  

Cecilia Sjöberg, SWECO 

sececs
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Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet m.m. 

Information 

Enligt Köpings kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan) så bedöms områdena vid den norra 

mälarstranden ha ett behov av att ordna vatten- och avlopp i ett större sammanhang med avseende på 

människors hälsa och miljö. Områdena är Stäudd, Bergudden, Bastviken, Sandviken, Dåvö, 

Berghagen, Tavsta, Tavsta Hage samt stora Aspholmen. Dessa är idag inte anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp utan har enskilda VA-lösningar. Som ett led i arbetet med att uppnå förbättrad 

vattenkvalitet i Mälaren planerar kommunen en utbyggnad av VA-nätet för ca 300 abonnenter i 

dessa områden. Dricksvattnet tas från Köpings vattenverk och avloppsvattnet leds i retur till Norsa 

avloppsreningsverk. Längden på sjöledningarna blir ca 8 km. En sjöförlagd huvudledning bedöms 

vara det bästa alternativet med hänsyn till kostnader och miljöpåverkan. Ni får denna information 

om projektet då ni äger fastigheter inom strandskyddsområdet, är verksamhetsutövare i området eller 

tillhör en berörd myndighet eller organisation.  

Samråd 

Köpings kommun avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för en sjöförlagd vatten- och 

avloppsledning till Norra Mälarstranden i Köpings kommun och översänder härmed ett underlag för 

samråd. Ansökan sker till mark- och miljödomstolen och omfattar även dispens från strandskyddet 

och Natura-2000 prövning. Synpunkter bör lämnas senast den 8 mars 2017. 

Övrigt 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Köpings kommun. Samrådet sker 

skriftligen med direkt berörda fastighetsägare (längs med sjöledningarnas sträckning, inom 

strandskyddat område samt inom 300 meter från landtagningspunkt). Samrådet sker även med 

berörda verksamhetsutövare, myndigheter och intresseorganisationer. Samrådet annonseras vidare ut 

i lokal dagspress. Efter samrådet lämnas en samrådsredogörelse in till Länsstyrelsen i Västmanlands 

län som beslutar om den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller 

inte. Beslutet styr omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan och om 

ytterligare samråd behöver hållas. Länsstyrelsen har preliminärt bedömt att verksamheten inte 

innebär en betydande miljöpåverkan. 

 

För frågor eller synpunkter gällande den planerade anläggningen vänligen kontakta Cecilia Sjöberg 

på Sweco; cecilia.sjoberg@sweco.se, Tel. direkt: 0734-125004  

 

Med vänliga hälsningar  

Köpings kommun  

genom  

Cecilia Sjöberg, SWECO 



Sändlista för samråd på utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid Norra Mälarstranden
Nr Typ Fastighetsförteckning/Myndighet/Organisation/ Intresseförening Kontaktperson Adress Postnr Ort

1 Fastighetsägare Dåvö 1:2 Jan Anders Isaksson Dåwö Säteri 2 Flygeln 731 91 Köping
2 Fastighetsägare Dåvö 1:2 Fredrik Isaksson Dåwö Säteri 732 91 Köping
3 Fastighetsägare Dåvö 1:2 Anders Isaksson Hovgården 1 Dåvö Säteri 733 91 Köping
4 Fastighetsägare Dåvö 1:2 Sofia Katarina Kumlin Dåwö Säteri 734 91 Köping
5 Fastighetsägare Dåvö 1:2, 1:4, 2:2 Gunnel Kristina Isaksson Dåwö Säteri 2 Flygeln 735 91 Köping
6 Fastighetsägare Dåvö 1:5 Bastvikens, Ek för c/o Anders Segberg Dåvö Bastviken 30 731 91 Köping
7 Fastighetsägare/Verksamhetsutövare Dåvö 1:6 och Mälarens Fiskareförbund Mälarens Fiskareförbund Georg Roland Karlsson Dåvö Lilla Sandviken 1 732 91 Köping
8 Fastighetsägare Dåvö 1:7, Dåvö 1:8 och Dåvö 2:6 Anders Rune Olson Sjöboda 1 733 91 Köping
9 Fastighetsägare Dåvö 1.6 1983-295.2 Monica Viola och Sven Henry Johansson Västra Ringvägen 10 722 10 Västerås

10 Fastighetsägare Dåvö 1.6 1983-295.3 Karl Gunnar Arninger Ugglevägen 15 731 42 Köping
11 Fastighetsägare Dåvö 1.6 1983-295.3 Nils Peter Arninger Tallebovägen 3C 731 30 Köping
12 Fastighetsägare Dåvö 1:10 Helen Jacobsson Rapportgatan 3 723 47 Västerås
13 Fastighetsägare Dåvö 1:12 Sven Anders Segerberg Dåvö Bastviken 30 731 91 Köping
14 Fastighetsägare Dåvö 1:17 Alexander Wolfgang Gunter Studenik Freisenstrasse 4 D44289 Dortmund, Tyskland
15 Fastighetsägare Dåvö 1:18 Jonas Sala Brynjevägen 11 175 68 Järfälla
16 Fastighetsägare Dåvö 1:35 Bengt Olof Johansson Rödhakevägen 40 734 38 Hallstahammar
17 Fastighetsägare Dåvö 1:37 Peter Arninger Tallebovägen 3 C 731 30 Köping
18 Fastighetsägare Dåvö 1:38 Maj Appelqvist S:T Olovsgatan 58 B Lgh 1203 731 31 Köping
19 Fastighetsägare Dåvö 1:39 Leif Gunnar Palmqvist Ringvägen 51 B Lgh 1201 731 40 Köping
20 Fastighetsägare Dåvö 2:4 Lennart Valter Leijonhufvud Vinterbrinksvägen 1 133 32 Saltsjöbaden
21 Fastighetsägare Dåvö 2:4 Hans Walter Leijonhufvud Övre Dånstorpsvägen 13 136 50 Jordbro
22 Fastighetsägare Dåvö 2:4 Fredrik Axel Rickard Leijonhufvud Moa Martinssons Torg 12 112 15 Stockholm
23 Fastighetsägare Dåvö 2:42 Anita Öhlén Västeråsvägen 15 A Lgh 1101 731 41 Köping
24 Fastighetsägare Hogsta 1:11 19 MUN-994.1 samt Hogsta 1:13 19 MUN-977.1 och Hogsta 1:14 Lars Erik Oskar Edvard Forsling Lia 1 Liagård 731 91 Köping
25 Fastighetsägare Hogsta 1:13 Berguddens Stugägarförening, Ek för c/o Leif Bredenwall Lötgatan 25 603 37 Norrköping
26 Fastighetsägare Hogsta 1:29 Stig Ove Wallén Soldatgatan 38 Lgh 1101 723 45 Västerås
27 Fastighetsägare Hogsta 1:30 Sten Östen Olof Pettersson Skogsvägen 8 734 36 Hallstahammar
28 Fastighetsägare Hogsta 1:31 Mikael Granlund Lyckliga Vägen 6 731 91 Köping
29 Fastighetsägare Hogsta 1:32 Karin Gunnarsson Verkmästaregatan 20 703 57 Örebro
30 Fastighetsägare Hogsta 1:33 Raija Lindbom Nygatan 6 Lgh 1101 734 30 Hallstahammar
31 Fastighetsägare Hogsta 1:34 Ronny Henriksson Diligensvägen 38 Lgh 1302 131 48 Nacka
32 Fastighetsägare Hogsta 1:35 Harry Björkroth Östra Sjövägen 3 731 91 Köping
33 Fastighetsägare Hogsta 1:36 Ingeborg Christina Elisabeth Holm Hantverkaregatan 4 734 30 Hallstahmmar
34 Fastighetsägare Hogsta 1:37 Marika Brakander Rönnvägen 10 731 41 Köping
35 Fastighetsägare Hogsta 1:38 Anita Ruud Sickla Kanalgata 77 Lgh 1303 120 68 Stockholm
36 Fastighetsägare Hogsta 1:39 Lennart Byrinder Sevallagatan 5 B Lgh 1502 723 42 Västerås
37 Fastighetsägare Hogsta 1:40 Peter Alnestig Kulstötargatan 44 722 40 Västerås
38 Fastighetsägare Hogsta 1:41 Peter Jansson Lugna Vägen 4 731 91 Köping
39 Fastighetsägare Hogsta 1:42 Ingegerd Hedman Kakelgatan 3 Lgh 1204 722 09 Västerås
40 Fastighetsägare Hogsta 1:43 Agneta Ulrika Backman Sveavägen 6 A Lgh 1001 731 32 Köping
41 Fastighetsägare Hogsta 1:43 Martin Jan Elis Backman Martin Sundells Väg 11 731 41 Köping
42 Fastighetsägare Hogsta 1:44 Lars Göran Hammarlund Öster Mälarstrands Allé 152 723 56 Västerås
43 Fastighetsägare Hogsta 1:45 Inga Marie Lennell Scheelegatan 18 Lgh 1402 731 32 Köping
44 Fastighetsägare Hogsta 1:46 Jimmy Hansson Östra Sjövägen 2 731 91 Köping
45 Fastighetsägare Hogsta 1:47 Magnus Källander Älvkvarnsvägen 167 163 52 Spånga
46 Fastighetsägare Hogsta 1:48 Nada Milic Fyrtornsgatan 9 A Lgh 1402 722 10 Västerås
47 Fastighetsägare Hogsta 1:49 Annica Sahlgren-Ericsson Jaktplansgatan 15 D 723 48 Västerås
48 Fastighetsägare Hogsta 1:50 Marie Palmborg Engelbrektsgatan 5 Lgh 1501 722 16 Västerås
49 Fastighetsägare Hogsta 1:58 Erik Tommie Jonsson S:T Olovsgatan 8 731 31 Köping
50 Fastighetsägare Hogsta 1:59 Susanne Karlsson Ringensons Väg 8 F 731 43 Köping
51 Fastighetsägare Hogsta 1:60 Bengt Andersson Upplandsgatan 34 Lgh 1305 113 28 Stockholm
52 Fastighetsägare Hogsta 2:5 Jessica Elmblad Gamla Vägen 4 731 91 Köping
53 Fastighetsägare Hogsta 2:10 Karl Ragnar Berthold Sköld Döbelnsgatan 38 B Lgh 1203 113 52 Stockholm
54 Fastighetsägare Hogsta 2:13 Stäudds Samfällighets för c/o Gerd Andersén Karltorpsvägen 22 731 91 Köping
55 Fastighetsägare Hogsta 2:14 Bengt Karl Gunnar Säfström Brogränd 21 194 51 Upplands Väsby
56 Fastighetsägare Hogsta 2:48 Johan Liw Birkagatan 28 B Lgh 1402 113 39 Stockholm
57 Fastighetsägare Hogsta 2:53 Inga Britt Karlsson Åkerbovägen 1 B Lgh 1002 731 41 Köping
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Sändlista för samråd på utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid Norra Mälarstranden
Nr Typ Fastighetsförteckning/Myndighet/Organisation/ Intresseförening Kontaktperson Adress Postnr Ort

58 Fastighetsägare Hogsta 2:54 Karl Gustaf Kjellström Gamla Vägen 15 731 91 Köping
59 Fastighetsägare Hogsta 2:55 Bo Lindblom Gamla Vägen 17 731 91 Köping
60 Fastighetsägare Holmsta 1:9 Christine Hofberg Rosenhällsgatan 3D 633 58 Eskilstuna
61 Fastighetsägare Holmsta 1:9 Per Agne Roland Eriksson Box 2 472 21 Svanesund
62 Fastighetsägare Hovgården 1:8,  1983-1255.2, 1983-1255.3, 1983-1255.4 Aspholmens Sommarstugeförening för c/o Hans Eriksson Kil-Maris väg 24 733 36 Sala
63 Fastighetsägare Hovgården 1:9 Föreningen Tavstahagen, Ekonomisk för c/o Jan-Erik Eriksson Scheelegatan 20 731 32 Köping
64 Fastighetsägare Hovgården 1:10 Gunnel Olsson-Gripert Nygatan 51 Lgh 1302 602 34 Norrköping
65 Fastighetsägare Hovgården 1:10 Peter Gustafsson Nyckelbergsvägen 3 731 34 Köping
66 Fastighetsägare Hovgården 1:10 Lars Åke Olsson Bergsgatan 3 B Lgh 1104 632 26 Eskilstuna
67 Fastighetsägare Hovgården 1:10 Lena Pettersson Stensborgsgatan 11 B Lgh 1002 633 55 Eskilstuna
68 Fastighetsägare Hovgården 1:10 Ann Knutsson Bosgård Norrgård 3 561 92 Huskvarna
69 Fastighetsägare Hovgården 1:10 Kristina Fellner Bosätervägen 5 633 47 Eskilstuna
70 Fastighetsägare Hovgården 1:11 Eduardo Fuentes-Skiöld Dalkärrsleden 109 A 162 71 Vällingby
71 Fastighetsägare Hovgården 1:11 Amit Tarberg Tegnebyvägen 52 168 55 Bromma
72 Fastighetsägare Hovgården 1:11 Daniel Spiro Övre Sköldvei 13 (0)881 Oslo
73 Fastighetsägare Hovgården 1:12 Barbro Margareta Lundholm Nygatan 12 B Lgh 1101 731 30 Köping
74 Fastighetsägare Hovgården 1:13 Mabel Felisa Del Carmen Fuentes Caicedo Johan Enbergs Väg 5 Lgh 1404 171 62 Solna
75 Fastighetsägare Hovgården 1:14 Hans Torstensson Nämndemansvägen 14 633 52 Eskilstuna
76 Fastighetsägare Hovgården 1:15 Helen Zetterman Medevigatan 14 Lgh 1301 113 61 Stockhom
77 Fastighetsägare Hovgården 1:16 Sabina Schöttle-Eriksson Barnhemsgatan 9 B Lgh 1102 731 32 Köping
78 Fastighetsägare Hovgården 1:17 Renja Engberg Stagneliusvägen 38 Lgh 1006 112 57 Stockholm
79 Fastighetsägare Hovgården 1:18 Gudni Dagbjartsson Anton Johanssons Väg 6 176 69 Järfälla
80 Fastighetsägare Hovgården 1:40, 1:41, 1:43, 1:45, 1:47, 1:48, 1:50-1:57 Aspholmen Sommarstugeförening för c/o Sven Christer Ankarswed Slottsgatan 21 722 11 Västerås
81 Fastighetsägare Kalsvik 2:1 Jan Anders Björkroth och Riitta Maria Johanna Männikkö Karlsvik 1 Stäudd 731 91 Köping
82 Fastighetsägare Norsa 22:1 Köpings Kommun 731 85 Köping
83 Fastighetsägare/Myndighet Norsa 22:59 - 19-IM2-2000/3500 SGU Box 670 751 28 Uppsala
84 Fastighetsägare Norsa 22:72 Almer Oil & Chemical Storage AB Cisternvägen 28 806 47 Gävle
85 Fastighetsägare Norsa 22:73 As Pirita Laevad F: R Faehlmanni 2-2  EE-10125  Tallin Haju Estonia
86 Fastighetsägare Stav 11:2 Jan Erik Sköldberg Stav 7 731 91 Köping
87 Fastighetsägare Stav 11:2 Mats Lennart  Sköldberg Brattberget Björkhamra 576 732 48 Arboga
88 Fastighetsägare Stav 3:6 och Stav 11:4 Karl Johan Ragnar Lefverth Avhulta Gård 1 731 91 Köping
89 Fastighetsägare Stätholm 3:14 - 19-MUN-948.1 samt 19-MUN-948.2 Peter och Irma Elisabeth Urbig Johannisdal 2 731 43 Köping
90 Fastighetsägare Stätholm 3:14 Mattias Hellström Stätholm Säteri 1 731 91 Köping
91 Fastighetsägare Sörvåle 1:1 Clas Richard Berndtsson Norrvåle 2 Våhle Gård 731 91 Köping
92 Fastighetsägare Sörvåle 1:2 Ida Wenngren för c/o Andreas Mazarakis Schlytersvägen 65 Lgh 1002 126 49 Hägersten
93 Myndighet Havs och Vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg
94 Myndighet Kustbevakningen Box 536 371 23 Karlskrona
95 Myndighet Länsstyrelsen i Västamanlands Län Västra Ringvägen 1 721 86 Västerås
96 Myndighet Miljökontoret, Köpings Kommun Kristinelundvägen 4 731 51 Köping
97 Myndighet MSB Box 559 101 31 Stockholm
98 Myndighet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm
99 Myndighet Riksantikvarieämbetet Storgatan 41 114 55 Stockholm

100 Myndighet Sjöfartsverket Östra Promenaden 7 601 78 Norrköping
101 Myndighet Stadsarkitektkontoret, Köpigs Kommun Kristinelundvägen 4 732 51 Köping
102 Myndighet Tekniskakontoret, Köpings K ommun Kristinelundvägen 4 733 51 Köping
103 Myndighet Trafikverket Röda Vägen 1 781 70 Borlänge
104 Myndighet Transportstyrelsen Kyrkogata 35 601 73 Norrköping
105 Myndighet Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanlands Län Västra Ringvägen 1 721 86 Västerås
106 Verksamhetsutövare Mälarenergi (Oljehamnen och Elnätet) Box 14 721 03 Västerås
107 Verksamhetsutövare Mälarhamnar Gamla Hamnvägen 731 36 Köping
108 Föreningar Hedströmsdalens Ornitologiska Förening Våsjö Skola 3 731 13 Kolsva
109 Föreningar Mälarens Vattenvårdsförbund c/o Länsstyrelsen i Västmanlands Län 721 86 Västerås
110 Föreningar Naturskyddsföreningen i Västmanlands Län Gunnar Rosen Alvesta 1 725 95 Västerås
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1 Administrativa uppgifter 

 

Sökandens namn: Köpings kommun, Tekniska kontoret 

Organisationsnummer: 212000-2114 

Post- och besöksadress: Kristinelundsvägen 4, 731 85 Köping 
 
Telefon:  0221-253 95 
 
Kontaktpersoner:  Dennis Fasth, Köpings kommun 
   Cecilia Sjöberg, Sweco Environment AB 
 

Kommun:  Köpings kommun 

Län:  Västmanlands län 

Juridiskt ombud:  Maria Brolin, Sweco Environment AB 

Prövningsgrund: 11 kap. miljöbalken 

Prövningsmyndighet: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

Köping ligger vid Galten, som är Mälarens västligaste och minsta fjärd. Öster om centralorten Köping, 

längs Mälarens norra strand, finns ett antal fritidshusområden med potential till bebyggelseutveckling, 

se figur 1. Områdena är idag inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp utan har försörjning via 

enskilda dricksvattenbrunnar (genom ett antal vattenföreningar samt egna brunnar för dricksvatten) 

och enskilda avloppslösningar1. 

Mälaren är vattentäkt för ca 2 miljoner människor i Mälardalen och det är mycket viktigt att förbättra 

och skydda Mälarens vatten med tanke på regionens långsiktiga vattenförsörjning. Som ett led i 

arbetet med att uppnå förbättrad vattenkvalitet i Mälaren samt de geologiska förutsättningarna och 

befintlig status i sjön har kommunen bedömt att det i fritidshusområdena inte är lämpligt med enskilda 

VA- lösningar2. 

För att säkerställa en god tillgång till rent vatten och ett bra omhändertagande av avloppsvattnet för de 

aktuella fritidshusområdena planerar Köpings kommun en sjöförlagd VA-ledning. Antalet befintliga 

hushåll som omfattas av denna VA-utbyggnad är ca 230 st men dimensionering sker för 300 

abonnenter, för att klara en förtätning och viss utökning av antalet fastigheter.  

 
Figur 1. Aktuellt område, Norra Mälarstranden, som planeras anslutas till kommunalt vatten- och avlopp via 
sjöledning.   

 

                                                      
1 Köpings kommun. VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025. Riktlinjer och planering av vatten- och 

avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-24. 
Reviderad 2013-11-13.  
2 Va-plan för Köpings kommun 2010-2025. Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun 

utanför nuvarande verksamhetsområde Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-24. Reviderad 2013-11-13. 
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De områden som ingår är Stäudd, Bergudden, Bastviken, Sandviken, Dåvö, Berghagen, Tavsta, 

Tavsta Hage samt stora Aspholmen. 

Enligt förslaget ska kommunalt vatten ledas till områdena från Köping och avloppsvattnet leds i retur 

till Norsa avloppsreningsverk. Den totala längden på sjöledningen blir ca 8 km. 

2.2 Lokalisering 

Sträckningen på sjöledningen framgår av Figur 2 och 3.                       

 
Figur 2. Västra delen. Ungefärlig sträckning av sjöledning visas som röd linje samt planerade pumpstationers 
ungefärliga lägen. Vidare redovisas de berörda fritidsområdena.   
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Figur 3. Östra delen. Ungefärlig sträckning av sjöledning visas som röd linje samt planerade pumpstationers 
ungefärliga lägen. Vidare redovisas de berörda fritidsområdena.   

2.3 Ansökan avser 

Köpings kommun avser att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för 

nedläggning av sjöledningar samt för de arbeten som utförs i vatten. Arbetena avser en bottenyta i 

vattenområden om mer än 3000 kvadratmeter.   

Prövning kommer att ske genom att en tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. 

Samråd hålls för att informera om projektet, ge möjlighet till synpunkter på detta samt genom dessa 

synpunkter ge Köpings kommun information om förhållanden som är relevanta vid utformning, 

sträckning eller byggande. 

Vattenarbetena omfattar preliminärt:  

 Nedläggning av ca 8 km länga sjöledningar, Detta arbete omfattar utbogsering av 

sammansvetsade ledningar, viktning av ledningar samt sänkning av ledningar till sjöbotten 

och nedspolning av ledningarna i bottenleran.   

 Sjöledningarna ansluts till 4 pumpstationer på land. Anslutningarna innebär schaktning vid 

landföringspunkterna.  

 Bräddutlopp (nödbrädd) från pumpstationer till dike eller längre ut från strandkant i sjön 

Ansökan avser även att omfatta dispens från strandskyddet.  

2.4 Tidplan 

Samråd om föreliggande ansökan sker med myndigheter, intresseorganisationer, särskilt berörda m.fl. 
under december-mars 2016-2017. Ansökan avses därefter skickas in till Mark- och miljödomstolen i 
april 2017. Vidare kommer ett 12:6 samråd att hållas för att behandla ingreppen i naturmiljön som inte 
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omfattas av annan ansökan på land. Planerad byggstart är hösten 2018. Arbetena i vatten beräknas ta 
ca 6 månader och preliminärt ske sept-mars.  

3 Alternativ 

3.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte sker någon utbyggnad av det kommunala VA-nätet till området och 

att enskilda VA-lösningar kvarstår. Detta leder troligen till ökade uttag av grundvatten i området och en 

fortsatt ökad belastning på Mälaren från enskilda avlopp. Konsekvenserna av nollalternativet skulle 

vara sämre tillgång och kvalitet på grundvattnet samt ökad belastning på Mälaren genom ökat läckage 

av näringsämnen. 

3.2 Andra övervägda alternativ 

Det finns i huvudsak två andra tänkbara alternativ för vattenförsörjning. Dessa är:    

1. Dricksvatten tas från befintliga enskilda brunnar  

2. En gemensam vattentäkt anläggs  

Alternativ 2 är mest fördelaktigt av dessa alternativ. Fördelarna är en mer kontrollerad 

vattenförsörjning med central provtagning och kontroll av vattenkvaliteten. Alternativen bedöms dock 

som sämre än sökt alternativ främst då dricksvattenförsörjningen bedöms blir mer säker vid kommunal 

vattenförsörjning.  

Det alternativ som finns för spillvattenförsörjningen är: 

1. Anläggning av en lokal avloppsanläggning i området 

Ett utformningsalternativ till att gå med huvudledningarna i Mälaren är att förlägga dem på land. Det 

kan dock konstateras att ledningsdragning på land är tekniskt mer komplicerat och mer kostsamt än 

sjöförläggning. Lokala lösningar med infiltration och markbäddar har studerats bland annat i Tavsta 

hage3. I stora delar av området är dock de geologiska förutsättningarna bristfälliga och påverkan på 

Mälaren och risken för påverkan på dricksvattentäkter i området är större än för sökt alternativ.   

3.3 Teknisk beskrivning av sökt ledningsalternativ 

Genom att studera områdets förutsättningar, kartmaterial och genom platsbesök har den 

ledningssträckning som bedömts ha minst påverkan på restriktionsområden, naturmiljön och 

vattenmiljön tagits fram. Sträckningen i sjön är översiktlig och kan komma att ändras något efter 

detaljprojekteringen. Även sträckningen på land kan komma att ändras men större avvikelser är 

mindre troliga.    

Anläggningen utförs som ett tryckavloppssystem av typ LTA (lågtryckavloppsystem), eftersom en 

konventionell anläggning med självfall inte är möjlig. LTA-system innebär att avloppsvattnet pumpas 

till reningsanläggningen. Fyra anslutningspunkter planeras in till pumpstationer på land. Den första 

                                                      
3 VA-utredning Tavsta hage i Dåvö – förenklad version inför planprogram, Köpings kommun 

2004-10-24. 
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pumpstationen (PS1) föreslås ligga vid Berghagen, den andra pumpstationen (PS2) är planerad vid 

Lilla Sandviken, den tredje (PS3) vid Stäudd och den fjärde (PS4) vid Björkstaholmen.  

 PS 1, nödbrädd ut i närliggande dike 

 PS 2, nödbrädd ut i Mälaren (lämpligt långt ut i viken, kan förses med någon typ av 

slamavskiljare) 

 PS 3, nödbrädd ut i närliggande dike 

 PS 4, nödbrädd ut i Mälaren (lämpligt långt ut i viken, kan förses med någon typ av 

slamavskiljare) 

Lägena för pumpstationerna är preliminära. De kommer att placeras så långt upp på land som möjligt. 

Framförallt är placeringen av pumpstation 2 osäker då en ev placering vid befintlig 

gemensamhetsanläggning (för ca 10 hushåll) kan vara aktuell.  

Arbetena planeras att ske under vinterhalvåret. Nedläggning av sjöledningen sker vid isfria 
förhållanden medan schaktning i strandkanten med fördel sker vid tjäle i marken då bärigheten är 
bättre. Schaktningen i strandlinjen görs med grävskopa från stranden eller pråm. För att undvika 
grumling i närområdet avskärmas schaktningsområdet med geotextilskärmar. Nedläggningen av 
ledningarna kan ske genom att dessa viktas ner i sedimenten. En annan alternativ teknik är 
pumpmuddring. Ledningarna läggs ner under botten för hålla bättre temperatur, framförallt på 
sommaren (undvika varmt dricksvatten) samt att de ligger mera stilla och skyddade från 
vattenströmmar och annan fysisk påverkan (fiskeredskap, dragg mm).  
 
Systemet förses med tryckmätare och provtrycks innan det tas i bruk. 

4 Avgränsningar 

Sakligt avgränsas den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) av den tillståndspliktiga 

vattenverksamhet som utförs i samband med nedläggningen av sjöledningarna. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisa direkta och indirekta konsekvenser av 

anläggningssketet och driftskedet. Miljökonsekvenser som kommer att studeras redovisas närmare 

under avsnitt 7 Förväntade miljökonsekvenser. Indirekta konsekvenser uppkommer främst under 

arbetena med landanslutningarna och av transporter under anläggningsskedet (så kallade 

följdverksamheter). För de miljökonsekvenser som nedläggningen av planerad sjöledning medför har 

utredningsområdet geografiskt avgränsats till ledningssträckningen i sjön och lokalt vid 

landföringspunkterna.  

5 Bedömningsgrunder 

5.1 Planförhållanden 

5.1.1 Översiktsplan 

Köpings kommuns översiktsplan, Köping i framtiden, antogs av kommunfullmäktige den 24 september 

20124. I översiktsplanen framgår bland annat att kommunen strävar efter att: 

                                                      
4 Översiktsplan för Köpings kommun. Köping i framtiden. Antagandehandling. 2012-09-24 
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• Stimulera och underlätta sjönära boende. 

• Underlätta nybyggnation på landsbygden och erbjuda möjligheter till permanentboende i 

fritidshusområden. 

Det som i första hand styr utvecklingen är möjligheten att ordna vatten- och avloppsfrågan på ett 

tillfredsställande sätt.  

5.1.2 VA-plan 

Kommunen har en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 20115. Planen 

reviderades under hösten 2013. Norra Mälarstranden är utpekat i VA-planen som ett område med 

behov av åtgärder enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (6§ LAV). Med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön behöver vattenförsörjning eller avlopp ordnas i ett större sammanhang 

och kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp och se till att 

behovet tillgodoses genom en allmän anläggning. 

5.1.3 Detaljplaner 

Områdena Stäudd och Galtens samfällighetsförening omfattas av en detaljplan från 1979 (PL233). I 

detaljplanen beskrivs de båda områdena som fritidshusområden. I planförslaget anges bl. a. att 

avloppsvattnet från bad, disk och tvätt leds till övervägande del till resorptionsanläggningar. 

Klosettfrågan avses lösas på annat sätt t.ex. genom klosett med liten spolvattenmängd och anslutning 

till tank eller genom förmultnings-, torr- eller förbränningstoalett. För de tomtplatser som inte nås med 

slamsugningsfordon kan icke tillstånd till sluten avloppstank medges. 

Bastviken omfattas av en detaljplan från 1974 (PL187). I detaljplanen framgår att området är avsett för 

fritidsbebyggelse, med undantag för det gamla brukningscentrat där helårsboende kan förväntas i 

framtiden. En särskild VA-plan finns upprättad. 

Berghagen omfattas av en detaljplan från 1959 (PL161). Den gällande detaljplanen är upprättad med 

förutsättning att området ska bebyggas med fritidshus av enkel standard. I en planbestämmelse anges 

att byggnad inte får uppföras vars användande fordrar anläggande av avloppsledning.  

Tavsta omfattas av en detaljplan från 1964 (PL165). Även i detta fall framgår att planområdet endast 

är avsett för fritidsbebyggelse. I planbestämmelserna går att läsa att det inom byggnadsplaneområdet 

inte får uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggande av avloppsledning. 

Ett planprogram för Berghagen och ett för Tavsta Hage har tagits fram vars syften är att öppna en 

dialog med områdenas fastighetsägare rörande områdenas utveckling samt klargöra förutsättningarna 

för att ändra gällande detaljplaner så att en större byggrätt och en höjd standard beträffande vatten 

och avlopp medges som grund för en utveckling mot ett utökat boende för den som så önskar. 

                                                      
 
5 VA-plan för Köpings kommun 2010-2025. Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun 

utanför nuvarande verksamhetsområde Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-24. Reviderad 2013-11-13. 
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5.2 Miljökvalitetsnormer 

För ytvattnet (Mälaren-Galten) som ingår i Norrströms avrinningsområde gäller miljökvalitetsnormer 

med krav på att god ekologisk och kemisk status ska uppnås, se vidare under avsnitt 6.2 Vattenmiljö.  

Mälaren ingår i naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt förordning 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

5.3 Strandskydd 

Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 

livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Köpings kommun uppgår strandskyddet vid 

Mälaren till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd6.  

Hela ledningsdragningen inklusive pumpstationerna kommer att placeras inom strandskyddsområdet.  

5.4 Riksintressen och andra områdesskydd 

Hela Mälaren är utpekat som riksintresse för yrkesfisket. Mälaren är även av regionalt intresse för 

fritidsfisket. 

Mälaren är också upptagen som riksintresse för det rörliga friluftslivet.   

Vidare berörs Natura 2000-området Lindöberget väst, se under 6.3 Naturmiljö.  

5.5 Markägarförhållanden och andra verksamheter 

Rådighet för det aktuella vattenområdet kommer erhållas genom avtal med respektive fastighetsägare 

vars fastighet påverkas av arbetet. Fastighetskartor över området redovisas som figur 4 och 5.    

                                                      
6 Länsstyrelsens WebbGIS. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/. Besökt 2016- 

11-20. 

 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/
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Figur 4 och 5. Fastighetskartor för området längs den planerade ledningssträckan. Övre bilden visar västra delen 
och nedre bilden den östra delen. (Lantmäteriet 
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Vad gäller yrkesfisket i Galten finns det bl.a. ett antal fasta fiskeredskap i den norra delen av fjärden, 

se figur 6.  

 

Figur 6: De röda streckade linjerna visar var det finns fasta fiskeredskap i Galtens norra delar. 

6 Områdets förutsättningar 

6.1 Geologi och bottenförhållanden 

Enligt maringeologiska kartan är botten på Galten till största delen täckt av lera7. Utanför Bergudden 

finns dock en del morän på botten. Det finns även mindre områden med berggrund på botten söder 

och väster om Berghagen. Enligt jordartskartan består berört landområde främst av glacial lera, sandig 

morän, berggrund i dagen samt i liten omfattning även sankmark. Ledningen går upp för anslutning 

genom Norsa hagar till befintligt nät vid oljehamnen. Omkring 50 meter från Norsabäcken österut är 

marken uppfylld med sprängsten.  

6.2 Vattenmiljö  

Galten är Mälarens västligaste och minsta fjärd. Trots det tar Galten emot ungefär hälften av den 

totala tillrinningen till Mälaren8.  Sjöarean för Galten uppgår till ca 54 km2, medeldjupet är mindre än 4 

meter.  

Galten utgör en preliminär vattenförekomst (ID Mälaren-Galten–659229-1518219) och 

vattenmyndigheten för Norra Östersjön har klassat Galtens ekologiska status som måttlig och den 

                                                      
7 Sveriges geologiska undersökning (SGU), karttjänst http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/tjanster/kart-tjanst_start.htm 

 
8 VISS VattenInformationsSystem Sverige, Mälaren-Galten, Norrström 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200 

 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200
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kemiska statusen som ej god (exklusive kvicksilver och bromerade difenyletrar). Enligt 

vattenmyndigheten ska god ekologisk status uppnås 2027 eftersom en eller flera vattenförekomster 

uppströms har tidsundantag till 2027. Alla åtgärder som berör denna vattenförekomst behöver 

emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Vid kartläggning 

och provtagning av ackumulationsbottnar i Köpingsviken och Galten 2012 undersöktes sediment på 

sex platser i vattenförekomsten. Medelhalten av tributyltenn (TBT) var 14 µg/kg TS och den högsta 

uppmätta halten var 26 µg/kg TS, vilket överskrider gränsvärdet på 1,6 µg/kg TS (HVMFS 2015:4). 

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten sätts till God kemisk status med undantaget tidsfrist till 

2027 för TBT (Tributyltenn). Ytterligare undersökningar behöver genomföras för att utreda orsaken 

och bedöma vilka eventuella åtgärder som är möjliga. 

Vattnet är mycket näringsrikt avseende både kväve och fosfor, vidare är klorofyllhalten hög och 

siktdjupet litet (knappt en meter). En bidragande orsak till detta är utsläpp av näringsämnen från 

enskilda avlopp längs stränderna. Andra bidragande orsaker är industri, jordbruk och skogsbruk m.m.9 

6.3 Naturmiljö  

6.3.1 Naturmiljö i vattnet  

Mälaren är Sveriges artrikaste sjö med avseende på fisk och har 33 naturligt förekommande fiskarter. 

Galten är mest känd för sitt gädd-, gös- och abborrfiske. I Galten förekommer också ett antal olika 

arter av musslor, bl.a. spetsig målarmussla och allmän dammussla. Flat dammussla, som enligt 

rödlista 2010 är nära hotad (NT), förekommer i Galten vid badplatsen vid Berghagen. Normalt är 

förekomsterna av Flat dammussla ofta små och isolerade. Huvudsakligen finns den på slammiga ler- 

och sandbottnar i naturligt näringsrika vatten. 

Mälaren ingår i naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt förordning 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. I förordningen finns riktvärden, (värde 
som ska eftersträvas) och gränsvärden (värde som inte får överskridas eller underskridas) för ett antal 
olika parametrar som t.ex. temperatur, upplöst syre, pH, uppslammade fasta substanser och 
metallhalter. 
 

Vid Galten häckar en mängd olika fåglar, bland annat gråtrut, drillsnäppa och gräshoppsångare som 

alla klassas som nära hotade (NT) enligt Rödlista 2010. 

Den planerade VA-ledningen kommer att gå igenom Natura 2000-området Lindöberget väst. Området 

består av en vassbevuxen delsträcka av den norra stranden på Köpingsviken. Naturtypen inom Natura 

2000-området klassas som naturlig eutrof sjö enligt art- och habitatdirektivet. De fågelarter som finns 

inom området och som ingår i fågeldirektivet är rördrom och brun kärrhök. Vassarna är fågelrika och 

närheten till det nyligen återställda fågelrika området Norsa hagar nordväst om området, medför att 

Natura 2000- området har stor ekologisk betydelse för flera fågelarter. Området har även varit 

naturreservat sedan 1981. Reservatets skötselplan föreskriver inga aktiva vassåtgärder i detta 

område, varför vassen fått utvecklats fritt sedan en längre tid tillbaka. 10 

 

                                                      
9 VISS VattenInformationsSystem Sverige, Mälaren-Galten, Norrström 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200 
10 Bevarandeplan, Lindöberget väst SE0250158 http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/4CDC0E79-B337-428F-

AA5FC41A82AF645D/0/BEVARANDEPLAN_LINDOBERGET_VAST_SE025015 
8.pdf 

http://www.viss.lst.se/PublicWaterPage.aspx?waterEUID=SE659356-152200
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Figur 7. Ledningssträckning genom Natura 2000-området Lindeberget Väst.  

6.4 Naturmiljö på land 

Stora delar av strandområdena i området har ingått i Länsstyrelsens våtmarksinventering och har där 

utpekats med vissa naturvärden. Landstigningarna vid Tavsta Hage, Bergudden samt 

pumpstationerna 3 vid Stäudd och 4 vid Björkstaholmen ligger inom dessa inventerade områden med 

vissa naturvärden11. Andra utpekade platser på land med naturvärden redovisas i figur 8 och 9.  

 

 

                                                      
11 Länsstyrelsens WebbGIS. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/. Besökt 2016- 

11-20. 

 

Lindeberget väst 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastmanland/karttjanst/
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Figur 8 och 9. Naturmiljö Bergudden och Städd överst samt Berghagen nederst. Den preliminära 

ledningssträckan visas som blå linje. Sträckorna på land är mycket osäkra i detta skede.   
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6.5 Kulturmiljö 

Närområdena kring Mälarens strand har sedan lång tid varit bebyggda och det finns gott om 

fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som vittnar om tidig mänsklig aktivitet. I Stäudd finns en 

stensättning som utgör fornlämning (RAÄ Munktorp 623:1) och hamnanläggning som utgör 

kulturhistorisk lämning. I Dåvö finns flera lämningar från husgrunder och stensättningar och i Ötorp 

finns en gammal husgrund från en kallmurad koja som utgör kulturhistoriska lämningar. I 

länsstyrelsens GIS-databas är det större området med raster vid Stora Aspholmen i figur xx utpekat 

som ett område för arkeologiska utredningar. 

 

 

Figur 10. Fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar i m.m. samt rörligt friluftsliv i området kring planerad 

VA-utbyggnad till Norra Mälarstranden. Ledningssträckan visas som blå linje.  

6.6 Friluftsliv och rekreation 

I miljöbalkens 4 kap är Mälaren i sin helhet upptagen som riksintresse för det rörliga friluftslivet med 

hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska 

beaktas. 

Galten och dess stränder nyttjas på många sätt för rekreation och friluftsliv. Det finns flera 

iordningsställda badplatser stränder och många naturbadplatser. Båtlivet är omfattande och det finns 

en gästhamn inne i Köping. Längre ut i Galten finns flera naturhamnar. Handredskapsfiske är fritt i 
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Mälaren. Fågelskådning vid Norsa hagar är ytterligare ett exempel på en friluftsaktivitet i området. 

Vintertid förekommer även skridskoåkning och pimpelfiske på Galten.12 

7 Förväntade miljökonsekvenser 

7.1 Påverkan under anläggningsskedet  

De generella typer av direkta och indirekta konsekvenser som bedöms kunna uppstå vid aktuell form 

av vattenarbeten anges nedan. Dessa kommer att beskrivas och bedömas närmare under det fortsatta 

utredningsarbetet samt i MKBn för tillståndsansökan.  

Vid schaktning/muddring uppstår grumling vilken påverkar vattenkvaliteten och främst medför negativ 

påverkan på fisk (främst yngel) och bottenfauna. Vid schaktning/muddring avlägsnas den vegetation 

och de bottendjur som finns på eller i botten i vattenområdet. Om sedimenten är förorenade kan dessa 

med hög sannolikhet frigöras från sedimentpartiklar och därmed bli mer lättillgängliga för fisk och 

bottenfauna samt att det medför risk att föroreningar sprids till andra delar av vattenområdet. Viss 

uppvirvling kan också ske då ledningen sänks till botten men detta brukar vara av försumbar 

omfattning. 

Fysisk påverkan kan ske på vegetation i strandzoner och grundområden. Eftersom läggningsarbetena 

ger begränsade ingrepp och är av engångskaraktär så bedöms skadorna på naturmiljön med tiden 

läkas. Bottenmaterialet/strukturen på havsbotten påverkas något genom schakt och kompaktering. 

Påverkan bedöms bli liten och mycket lokal. 

Om man under nedläggningsarbetet påträffar fornlämningar i vattnet eller strandzonen kan dessa 

skadas genom fysisk påverkan. Frågan om fornlämningar hanteras enligt särskild lagstiftning 

(Kulturminneslagen).  

Under ledningsläggningen kan arbetena ge begränsad framkomlighet i vattenområdet. Påverkan av 

detta kan dock minimeras genom val av säsong, planering av arbetssätt och genom tydlig information 

till särskilt berörda och allmänheten. 

Arbetet planeras ske under vinterhalvåret då den biologiska aktiviteten är låg och störningarna för t ex 

rekreation och friluftsliv är mindre.  

Vad gäller påverkan på land innebär nuvarande utformning inget intrång i markavvattningsföretag. 

7.2 Påverkan under driftskedet 

Den planerade VA-ledningen innebär att utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp till Galten 

minskar. Ledningen bidrar därför till att förbättra vattenkvaliteten i Galten. Utbyggnaden av kommunalt 

VA kommer även att minska belastningen på grundvattnet i området. Kommunalt vatten innebär även 

en säkrare vattenförsörjning för boende inom de aktuella områdena både när det gäller kvalitet och 

kvantitet.  

Ledningarna bedöms inte utgöra hinder på botten av betydelse för vattengenomströmningen samt 

heller inte utgöra en hindrande struktur för fauna.  

                                                      
12 Miljökonsekvensbeskrivning sjöförlagd vatten- och avloppsledning i Köpings kommun. WSP. 24 Januari 2011.  
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Risken för allvarlig skada eller brott på ledningen bedöms som minimal men eventuell påverkan från 

reparationsarbeten kommer också att bedömas i MKB:n. Ledningarna märks ut på sjökort och med 

skyltar om ankringsförbud så att risken för ledningsbrott minimeras. Vidare bidrar nedspolningen av 

ledningarna till att dessa skyddas.  

Där pumphusen placeras sker en bestående förändring på landskapsbilden. Dessa kan även innebära 
att oexploaterad mark behöver tas i anspråk. 

 

7.3 Indirekt påverkan av vattenverksamheten 

Anläggningsarbetena ger upphov till indirekta miljöeffekter på naturmiljön (avverkning av ett fåtal träd), 

buller, ökade transporter och minskad framkomlighet.  

7.4 Skyddsåtgärder 

En rad skyddsåtgärder kommer att vidtas för att minimera påverkan, se nedan. Ytterligare 
skyddsåtgärder vid anläggnings- och driftskedet kommer att utredas. Skyddsåtgärderna kommer att 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

 Geotextildukar placeras ut i vattnet kring arbetsområdet vid schakt i strandkanten för att 
förhindra att grumling sprider sig. 

 

 Ledningarna provtrycks innan användning. 
 

 Systemet förses med tryckmätare vilket innebär att eventuellt brott på ledningarna kan 
upptäckas i tidigt skede. 

 

 Miljökrav ställs på entreprenör (användande av miljödiesel, invallning av bränsle, krav på 
kemikalier, krav på beredskap och utrustning för bränsle eller kemikaliespill m.m.). 
 

 Vid påträffande av fornlämningar ska verksamheten stoppas och länsstyrelsen kontaktas för 
arkeologisk undersökning. 

7.5 Kontroll 

Verksamheten omfattas av förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll. Detta 

bedöms huvudsakligen bli relevant under anläggningsskedet, då särskilda rutiner och skyddsåtgärder 

kommer behövas. 
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8 Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivning  
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Bilagor:  

Bilaga 1. Presentation 

 

Utbyggnad av sjöförlagd VA -ledning vid Norra Mälarstranden – Samråd 
med myndigheter 

 

1. Inledning 
Mötet påbörjades genom en presentationsrunda och CS beskrev syftet med mötet. 
Mötet ägde rum i enlighet med 6 kap 4 § MB då Köpings kommun avser att söka 
tillstånd för vattenverksamhet för sjöledningen till Norra Mälarstranden. JS berättade att 
Länsstyrelsen har diskuterat ärendet med Köpings kommun och då kommit fram till att 
verksamheten kräver tillstånd, det räcker inte med anmälan, på grund av längden (ytan) 
på sjöledningen (19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.).    
 

2. Bakgrund 
EG berättade om bakgrunden till projekt och vad ansökan avser i stora drag (förslag till 
anläggning), sid 2, 3 och 4. Pumpstationernas preliminära placering redovisades. 
Dessa kommer att ligga så högt upp på land som möjligt och nödbrädd kommer att ske 
till dike eller så långt ut som möjligt där risken för störning är som minst.  

  
3. Alternativ 

Alternativen till verksamheten diskuterades. Nollalternativet är att det inte sker någon 
VA-utbyggnad till områdena och att enskilda VA-lösningar kvarstår, sid 5 i 
presentationen. Alternativ för avloppet är en lokal gemensam avloppslösning som drivs 
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av VA-huvudmannen. Alternativ för dricksvattnet är att de egna brunnarna är kvar eller 
en gemensam brunnslösning som drivs av VA-huvudmannen eller genom en 
samfällighet. Alternativ till sjöledningen är också att ledningarna förläggs på land. Detta 
kan möjligen också ses som ett utformningsalternativ menade CS.   
 

4. 
 

Planförhållanden 
CS gick igenom planförhållandena i området, sid 6. Flera av detaljplanerna i området är 
gamla. För Tavsta hage och Berghagen har nya planprogram tagits fram. Tavsta hage 
har hindrande bestämmelser som strider mot VA-utbygganden, men det är inga av de 
andra detaljplanerna som behöver ändras. Därefter visades en fastighetskarta över 
området, sid 7. I senare skede bör samråd hållas med fastighetsägarna om 
anläggningens detaljutformning och var installationer anläggs på land.  
 

5. 
 

Bedömningsgrunder 
De bedömningsgrunder som kommer att användas i miljökonsekvensbeskrivningen 
gicks igenom, sid 8. Även konsekvenserna för riksintresset för det rörliga friluftslivet 
måste bedömas vilket bör läggas till i beskrivningen i samrådsunderlaget påtalade JS.  
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöaspekter 
Vattenmiljö  
CS gick först igenom Geologi och bottenförhållanden, sid 9 och 10, och därefter 
vattenmiljö sid 11. Det konstaterades att avsnittet om vattenmiljön behöver ses över och 
justeras. Avrinningsområdet för Galten bör vara större än angivet. I miljökonsekvens-
beskrivningen måste konsekvenserna för vattenmiljön beskrivas utförligt, inbegripet om 
verksamheten innebär förbättringar eller försämringar berättade JS. CS beskrev att 
MKB:n kommer att redovisa hur MKN påverkas. I enlighet med Bremerdomen får 
verksamheten inte innebära någon försämring av statusen för någon enskild parameter.  
 
Naturmiljö i vattnet 
JS framförde att konsekvenserna för naturmiljön i vattnet bör beskrivas ytterligare i 
MKB:n. Påverkan på Natura-2000 området behöver redovisas mer utförligt men det är 
inga konstigheter att sampröva Natura-2000-ansökan med vattenverksamheten 
menade JS. En sträckning utanför vasskanten med hänsyn till Natura 2000-området är 
lämplig ansåg GN. GN lovade att skicka information om rödlistade arter i området. Det 
kan även hämtas från artportalen.  
 
Sjöfartsverket och Köpings kommun har ansökt om tillstånd för muddring i farleden. 
Muddringen sker till ca 6-7 meters djup, så att det blir möjligt att lägga till med större 
båtar berättade GN. Det bör finnas en hel del underlag och bedömningar som kan vara 
intressanta i det ärendet för denna ansökan menade GN vidare. Det bör bl.a. klargöras 
om det finns någon risk för spridning av föroreningar i sedimenten. I den frågan kan det 
finnas relevant underlag.  
 
MKB:n bör även innehålla en bedömning om anläggningen (byggskede och driftskede) 
utgör vandringshinder för djur eller andra organismer menade IB.  
 
Naturmiljö på land  
CS redogjorde kort för naturmiljön på land, sid 13-14. JS berättade att ett 12:6 samråd 
behöver hållas med länsstyrelsen och berörda myndigheter för att hantera ingreppen i 
naturmiljön som inte omfattas av annan ansökan på land.  
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Kulturmiljö och friluftslivet 
Kulturmiljö och friluftsliv redovisades på bild 15. Gällande fornlämningar bör det framgå 
att verksamheten kommer att stoppas om det påträffas fynd och att länsstyrelsen då 
ska kontaktas för arkeologisk undersökning. Gällande friluftslivet och bebyggelse bör 
man utgå från att hela strandzonen nyttjas menade GN.  
 
Yrkesfiske och båttrafik  
I området finns en yrkesfiskare som kan komma att beröras av sjöledningen. 
Konsekvenserna måste beskrivas i MKB:n och samråd bör hållas med fiskaren för att 
diskutera skyddsåtgärder som t ex ankringsförbud. Vidare bör begräsningarna för 
båttrafiken beskrivas.  
 

9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgränsningar  
De väsentligaste avgränsningarna i MKB:n är de aspekter som kommer att beskrivas 
(direkta och indirekta konsekvenser) samt geografisk avgränsning. Den geografiska 
avgränsningen är ledningens längd och den bredd och djup där påverkan blir 
betydande.  
 
Konsekvenser och skyddsåtgärder 
CS redogjorde för de bedömda prelimära konsekvenserna av verksamheten, sid 17-19 
och planerade skyddsåtgärder. Vad gäller påverkan på Mälaren med avseende på 
dricksvattenskyddet är det långt till närmaste intag som finns i Västerås, det finns inget 
vattenskyddsområde i det här området.  
 
Teknisk beskrivning 
BS berättade mer om tekniken. För att minimera risken för läckage kommer det att ske 
bevakning av flöde och tryck. Det kommer att vara möjligt att stänga ventiler vid larm. 
En avstängning kommer att finnas vid fastlandsförbindelsen för Aspholmen. I ansökan 
måste breddutloppen framgå på karta påpekade JS.  
 
IB undrade om det kan bli problem med buller i anläggningsskedet. BS berättade att 
byggtiderna kommer att vara längst vid pumpstationerna men att bygget bara kommer 
att ske dagtid. Troligen kommer entreprenaden inte använda några maskiner som låter 
särskilt mycket. Det kommer sannolikt inte heller att vara någon stor tidspress för 
bygget utan det kommer att kunna ske vardagar mån-tors förklarade EG. Buller i vattnet 
är också en fråga för hur det stör fisk. Det är viktigt att inte bygga i vattnet under fiskens 
lekperiod påtalade JS och IB.  
 
Samrådsunderlaget justeras vad gäller beskrivningen av förläggningstekniken. Där 
sedimenten är tillräckligt lös kan nedläggningen av ledningarna på botten ske genom att 
dessa viktas ner berättade BS. En annan teknik är pumpmuddring. Ungefärlig 
muddringsbredd är ca 70-80 cm. Fördelen med att lägga ner ledningarna under 
bottenytan är att detta minskar vågrörelserna och att ledningarna flyttar sig på grund av 
isrörelser som då pressar ledningarna mot landpartierna.  
 
BS berättade om planerade tekniska undersökningar. Bottenkartering och geoteknisk 
undersökning planeras utföras så snart som möjligt i projektet.  
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12 
 
 
 
13 
 

På land kommer ledningarna troligen, längs vissa sträckor där det är lämpligt, gå vid 
sidan om väg i stället för som traditionellt, i väg, berättade EG. Det kommer att medföra 
mindre störningar för trafiken i området. Styrd borrning är en trolig teknik genom det 
sumpmarksområde som ligger vid PS1. Förläggningstekniken genom Norsa hagar 
behöver beskrivas i detalj vad gäller läggningsdjup, bredd med mera påtalade GN. 
Styrd borrning kan vara ett alternativ även där berättade BS.  
 
Ledningarna på land kan samförläggas med fiber men det är oklart vilket 
entreprenadföretag som kan sköta den förläggningen. Munktorpfiber som Köpings 
kommun tidigare diskuterat med har inte fått något bredbandsbidrag.   
 
Tidplan 
CS gick igenom tidplanen. Planerad byggstart är hösten 2018. Sannolikt kommer 
förslaget i ansökan vara att byggtiden sträcker sig från ca 1 september till 31 mars.    
 
Samråd 
JS berättade att länsstyrelsens preliminära bedömning är att verksamheten inte innebär 
betydande miljöpåverkan och att det sannolikt räcker med att samråda med direkt 
berörda. Formellt besked fattas dock efter att verksamhetsutövaren har inkommit med 
en samrådsredogörelse. CS föreslog att det ändå kan vara lämpligt att samråda med en 
relativt bred samrådskrets redan från början för att inkludera viktiga instanser och för att 
inte förlora tid i processen om beslutet ändå blir betydande miljöpåverkan. Bland annat 
kan det vara lämpligt att samråda med Mälarens fiskeförbund samt Tekniska kontoret 
och Sjöfartsverket gällande farleden. Annonsering kommer att ske i lokal dagspress. 
Samrådsunderlaget och annonsen kommer även att läggas ut på kommunens hemsida. 
CS förslog att Sweco tar fram ett förslag på samrådskrets och skickar det till 
Länsstyrelsen för synpunkter.  
 
Samrådsinbjudan sker troligen brevledes med bifogat samrådsunderlag. Omnämnda 
justeringar görs före utskicket. Underlaget kompletteras med en beskrivning av 
processen fram till byggstart föreslog CS. JS tyckte att samrådsunderlaget även 
behöver kompletteras med teckenförklaringar till samtliga bilder. 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
15 

Ansökan  
Ansökan ska sammanfattningsvis omfatta vattenverksamheten, Natura 2000-ansökan 
och strandskyddsdispens. Den planerade VA-utbyggnaden bedöms kunna inrymmas i 
det nya tillståndet för reningsverket, berättade EG. T ex är utsläppspunkten från 
reningsverket densamma. Bräddningar tillkommer. Det är inte planerat att några massor 
skall tas upp från botten och det ska därför inte behövas något särskilt tillstånd 
hantering av muddermassor  
 
MKB:s innehåll 
På den sista bilden visade CS vilka rubriker som MKB:n preliminärt kommer att 
innehålla. Länsstyrelsen eller kommunen hade inga synpunkter på detta.  
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Cecilia Sjöberg, Sweco Environment AB 

 

 

 



UTBYGGNAD AV SJÖFÖRLAGD
VA-LEDNING VID NORRA
MÄLARSTRANDEN

2016-12-21

KÖPINGS KOMMUN, SWECO ENVIRONMENT AB

2017-03-16
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Bakgrund
• Norra Mälarstranden - Stäudd,

Bergudden, Bastviken, Sandviken,
Dåvö, Berghagen, Tavsta, Tavsta
Hage samt Stora Aspholmen

• Befintliga förhållanden: Enskilda
dricksvattenbrunnar och
avloppslösningar

• Utpekat §6-område enligt VA-Plan
för Köpings kommun 2010-2025

• VA-utbyggnad: ca 230 st hushåll
(Dimensionering: 300 st
abonnenter)

2017-03-16

2



Förslag
Kommunalt vatten- och avlopp via sjöledning från Köping. Avloppsvattnet leds i retur till Norsa
avloppsreningsverk.

• Cirka 8 km sjöledning
• 4 st avloppspumpstationer på land
• Bräddutlopp (nödbrädd) från pumpstationer till dike eller i sjön

2017-03-16
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Pumpstationer

• Lågtryckavloppsystem (LTA).
• Lägena för pumpstationerna är preliminära.

– PS 1: nödbrädd ut i närliggande dike
– PS 2: nödbrädd ut i Mälaren (långt ut, slamavskiljare).
– PS 3: nödbrädd ut i närliggande dike
– PS 4: nödbrädd ut i Mälaren (långt ut, slamavskiljare)

2017-03-16

4



Alternativ

Vattenförsörjning

Nollalternativ: Inget kommunalt vatten

Alternativ 1. Befintliga enskilda
brunnar
Alternativ 2. Gemensam vattentäkt

2017-03-16
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Spillvattenförsörjning

Nollalternativ: Inget kommunalt avlopp

Alternativ 1. Anslutning till det kommunala
reningsverket via landledningar
Alternativ 2. Lokal avloppsanläggning i
området



Planförhållanden
• Översiktsplan

– Stimulera och underlätta sjönära boende
– Underlätta nybyggnation på landsbygden
– Erbjuda möjligheter till permanentboende i fritidshusområden

• VA-Plan
– Norra Mälarstranden är utpekat enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (6§ LAV)

• Detaljplaner
– Gamla detaljplaner
– Förutsätter fritidshusbebyggelse
– Planprogram för Tavsta hage och Berghagen för ökad

byggrätt och höjd standard

2017-03-16
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Markägarförhållanden -
Rådighetsavtal med Fastighetsägare

2017-03-16
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Geologi och Bottenförhållanden

2017-03-16

8

De gula områdena visar lera (gyttjelera/lergyttja). De ljusblå områdena består av morän och de röda områdena av kristallin berggrund. De inringade
områdena visar bottendjup på över tio meter. Det streckade området visar pågående sedimentation.



Geologi och Bottenförhållanden

2017-03-16
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Gula områden är glacial lera, blå områden är sandig morän, röda områden är berggrund, orange områden är sand/grus, rosa är älvsediment och
streckade områden är sankmark.



Bedömningsgrunder

Miljökvalitetsnormer:
1. Ytvattnet inom Mälaren-Galten - God ekologisk och kemisk status
2. Fisk- och musselvatten ska skyddas enligt förordning (2001:554)

Riksintressen och andra områdesskydd:
1. Yrkesfisket /fritidsfiske
2. Natura -2000 och naturreservat
3. Strandskydd

2017-03-16
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Vattenmiljö

Galten:
• Sjöarea: 54 km2

• Medeldjup: 4 m
• Avrinningsområde: 41 km2

Preliminär vattenförekomst (ID Mälaren-Galten–659229-1518219) och vattenmyndigheten för Norra
Östersjön:

• Ekologisk och kemiska status klassas som ej god (exklusive kvicksilver och bromerade difenyletrar
(TBT))
– Näringsrikt både kväve och fosfor
– Hög klorofyllhalt och litet siktdjup (knappt en meter)

• God status ska uppnås till 2027 (genomföras till 2021)

2017-03-16
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Naturmiljö i vattnet

• Mälaren ingår i Naturvårdsverkets
förteckning över fiskevatten enligt
förordning (2001:554)

• Sträckning genom Natura 2000-området
Lindöberget väst (vassar som utgör
fågelhabitat för bl.a. rördrom och brun
kärrhök)

• Flat dammussla: nära hotad (NT) enligt
Rödlista 2010 vid Berghagens badplats

• Gråtrut, drillsnäppa och
gräshoppsångare: nära hotade (NT)
enligt Rödlista 2010

2017-03-16
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Naturmiljö på land

2017-03-16
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• Nyckelbiotopsområden

• Sumpskogar



Naturmiljö på land

2017-03-16
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• Område med vissa
Naturvärden enligt
Länsstyrelsens
våtmarksinventering



Kulturmiljö och friluftsliv

2017-03-16
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• Fornlämningar och
kulturhistoriska
lämningar

• Riksintresse för det
rörliga friluftslivet:

– Fiske
– Båtliv
– Badplatser
– Fågelskådning
– Skridskoåkning



Yrkesfiske och båttrafik

2017-03-16
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Avgränsningar

• Direkta och indirekta konsekvenser av anläggningsskedet och driftskedet
• Geografiska

2017-03-16
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Direkta konsekvenser

Anläggningsskedet:
§ Schaktning/muddring

– Grumling: påverkan på vattenkvaliteten, fisk och bottenfauna
– Påverkan på vegetation och bottendjur när massor avlägsnas
§ Ledningen sänks till botten- uppvirvling
§ Ev. påverkan på fornlämningar
§ Begränsad framkomlighet i vattenområdet

Driftskedet:
§ Minskade utsläpp av kväve och fosfor från enskilda avlopp
§ Pumphusen påverkar landskapsbilden och tar mark i anspråk
§ Bräddningar
§ Risk för brott på ledningar Ankringsförbud

2017-03-16
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Indirekta konsekvenser under anläggningsskedet

• Effekter på naturmiljön på land
• Buller
• Ökade transporter
• Minskad framkomlighet

2017-03-16
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Skyddsåtgärder

• Geotextildukar i vattnet kring arbetsområdet

• Ledningarna provtrycks innan användning

• Systemet förses med tryckmätare

• Miljökrav ställs på entreprenör

• Kontroll under anläggningsskedet enligt förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll

2017-03-16
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Tidplan

• Dec 2016 - Feb 2017: Samråd med myndigheter,
intresseorganisationer, särskilt berörda m.fl.

• April 2017: Tillståndsansökan skickas in till Mark- och miljödomstolen.
• Hösten 2018: Planerad byggstart

2017-03-16
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MKB - Innehåll

Icke teknisk sammanfattning
1 Administrativa uppgifter
2 Inledning
2.1 Bakgrund
2.2 Lokalisering
2.3 Ansökan avser
2.4 Befintliga vattenanläggningar och verksamheter
3 Avgränsningar och metodik
4 MKB-process och samråd
5 Alternativ
6 Teknisk beskrivning
7 Bedömningsgrunder
8 Miljökonsekvenser (samt förslag på skyddsåtgärder)
8.1 Vattenanläggningar/verksamheter i området
8.2 Vattenmiljö/Vattendirektiv
8.3 Naturmiljö
8.4 Kulturmiljö och landskapsbild
8.5 Buller och luft
8.6 Boende och friluftsliv
8.7 Fiske och sjötrafik
8.8 Olyckor och brott på ledningen
9 Egenkontroll
10 Samlad bedömning
11 Referenser

2017-03-16
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Vaksalagatan 10 

Box 1733 

SE-753 20 Uppsala, Sverige 

Telefon +46 (0) 18 17 20 00 

Fax  

www.sweco.se 

Swe co  En v i r on me n t  AB  

Org.nr 556346-0327 

Styrelsens säte: Stockholm 
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MINNESANTECKNINGAR 

UPPDRAG 

Norra Mälarstranden 

UPPDRAGSLEDARE 

Cecilia Sjöberg 

 

 

UPPDRAGSNUMMER 

 

UPPRÄTTAD AV 

Cecilia Sjöberg 

 

 

PLATS Köping  2017-01-23 TID 15-

16:30 

NÄRVARANDE Dennis Fasth  

Elin Granberg  

Cecilia Sjöberg 

Roland Karlsson 

Köpings kommun 

Köpings kommun 

Sweco 

Fiskare 

DF 

EG 

CS 

RK 
 

Norra Mälarstranden 

Samrådsmöte med yrkesfiskaren Roland Karlsson 

Mötet hölls på Köpings kommun den 23 januari 2017 

Fisket 

RK bedriver yrkesfiske. Ledningarna kommer att korsa några av de fasta redskap som RL har. 

Dessa är förankrade på botten. Redskapen är skräddarsydda och kombinerade för ål och gös 

berättade RK.  

RK berättade att högsäsong för fisket är maj till augusti. Fisket slutar den sista oktober. Fisket är 

effektivare idag därför fiskas det lika mycket idag som förr.  

RK berättade att fisket går bra och att det i huvudsak är jämnt från år till år. På senare tid har 

skett en ökning av fiskens snittvikt berättade RK och man har ett nytt minimått för fisket. Andra 

förändringar som man kan se är att vassen minskar och att sjögull sprider sig.  

Om nedläggningen av ledningarna sker september till mars är det bara laken som störs. Den 

leker i februari berättade RK. Abbore och gädda leker ca 1 månad efter islossning.  

Det är inte möjligt med totalt ankringsförbud menade RK. Kan det finnas åtgärder att vidta på 

ledningen där fiskeredskapen ligger är det ett bättre alternativ. Dock har RK inga synpunkter på 

ankringsförbud längs övriga delar av sträckningen. Ett rimligt mått på dispens från 

ankringsförbudet kan vara ca 40 meter på varje sida om redskapen. Det underlättar också om 

ledningen märks ut om mäts in menade RL. 

En annan viktig aspekt av förläggningen är att ålfisket kräver jämna bottnar. Det är alltså viktigt 

att verksamheten inte påverkar det.  
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Avloppet på land 

RK har flera fastigheter där pumpstation 2 planeras. Där finns idag en gemensam 

avloppsanläggning i form av slamavskiljare och markbädd som är anlagd 1992. Förslaget på 

landstigning vid hamnen och badplatsen är inte en bra lösning. Ett bättre alternativ är att gå upp 

lite längre åt väster på en allmänning. Önskemålet är även att pumpstation 2 flyttas till den plats 

där markbädden idag ligger.   

Önskemålet är att man inte går med VA-ledningar åt öster där det idag ligger mycket ledningar i 

marken utan går sjövägen i stället.   

Övrigt 

En viktig aspekt är att se till så att det blir kallt vatten ut från ledningarna menade RK.  

 

Sekreterare 

Cecilia Sjöberg 

sececs
Textruta







 Yttrande 1 (2)  

Datum Dnr/Beteckning 

2017-03-08 TSS 2017-369 

Ert datum   

2017-02-07   
   

   

  Sweco 

Att. Cecilia Sjöberg 

 

cecilia.sjoberg@sweco.se 

  

 

  

 
 
 
 
  

Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Sebastian Irons 
Infrastrukturenheten 
Sektionen för sjötrafik och flygplatser 
sebastian.irons@transportstyrelsen.se 
010-4953331 

Telefax 011-18 52 56 

    

transportstyrelsen.se 

sjofart@transportstyrelsen.se 
 

 

 

  
  
  

Yttrande gällande samrådhandlingar om 
sjöförlagda va-ledningar i Köpings kommun 

Bakgrund 

Sweco på uppdrag av Köpings kommun har givit Transportstyrelsen 

möjlighet att yttra sig gällande rubricerat ärende. Ledningarna kommer att 

förse området Norra Märlarstranden i Köpings kommun med kommunalt 

vatten och avlopp. 

Yttrande 

Transportstyrelsen svar är ur sjöfartssynpunkt. 

Transportstyrelsen har följande synpunkter med anledning av 

samrådshandlingarna: 

Samrådshandlingarna tar inte i någon del upp ledningarnas dragning i 

relation till sjöfarten. Utifrån de kartor som finns förefaller ledningarna i 

vissa delar vara i eller i nära anslutning till den allmänna farleden in till 

Köping och därmed i område vilket är riksintresse för sjöfart. Vidare ska 

farleden in till Köping muddras till ett större djup som en del av ett större 

infrastrukturprojekt för mälarfarlederna där Sjöfartsverket är huvudman.  

Ledningarnas läge i förhållande till farlederna och det föreliggande 

muddringsarbetet samt behov av eventuella justeringar bör utredas i samråd 

med Sjöfartsverket. Ledningarnas dragning och påverkan på sjöfarten bör 

sedan beskrivas i den föreliggande ansökan. Ledningarnas hela sträckning 

bör även presenteras i ett sjökortsunderlag. 

Vi förläggning av rör eller ledningar på havsbotten i närhet till stråk för 

sjötrafik anser Transportstyrelsen generellt att följade bör beaktas: 



  Datum Dnr/Beteckning 2 (2)  

2017-03-08 TSS 2017-369 

   

  
  

 

 

- Rör och ledningar på havsbotten bör grävas/spolas ner tillräckligt 

djupför att undvika att ankare antingen fastnar, som kan vara 

riskfyllt för sjöfarande, eller skadar ledningen.  

- Det åligger sökanden analysera riskerna vid anläggningsarbetet för 

sjötrafiken och utifrån det vidta tillräckliga åtgärder för att höja 

säkerheten för sjötrafiken. Dessa åtgärder bör i god tid innan arbetets 

start fastställas i samråd med Sjöfartsverket.  

 

- Skyltning av ledningen vara enligt Sjöfartsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (SJÖFS 2007:19) om sjövägmärken. 

 

- Sjöledningen bör mätas in och resultatet delges Sjöfartsverket så att 

sjökorten kan uppdateras. 

 

__________ 

Detta ärende har avgjorts av nautisk handläggare Carl-Göran Rosén. I den 

slutliga handläggningen av ärendet deltog nautisk handläggare Sebastian 

Irons som föredragande. 

 

Carl-Göran Rosén 

Sektionen för sjötrafik och flygplatser 

 



Köping 170308 

 

Synpunkter inom samråd i ärendet sjöförlagd VA-ledning Norra 

Mälarstranden i Köpings kommun, uppdragsnr. 1554188000 

 

Med anledning av den tilltänkta dragningen av ovanstående VA-ledning önskar 

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening lämna följande synpunkter: 

 

- Vi vill betona vikten av att nedläggningen av sjöledningen sker utanför 

fåglarnas häckningstid. Detta eftersom vassbältet utgör häckningsområde 

för bl.a. brun kärrhök, änder och vasslevande sångare.  

Norsa hagar utgör också en viktig rastlokal för vadare från april – oktober. 

 

- Sjöledningen är tänkt att ansluta vid oljehamnen, Köping. Här vill vi 

betona vikten av att undvika ingrepp i Norsabäcken eller bäckens utlopp. 

Därför ser vi helst att anslutningen sker nordväst om bäcken. Är inte detta 

möjligt bör ledningen ”skjutas” under bäcken. Norsabäcken är en 

häcklokal för Kungsfiskare. 

 

- Så långt möjligt anser vi att landbaserade arbeten, konstruktioner eller 

eventuell tippning av massor, bör undvikas inom Norsa hagar. Detta räknat 

från området väster om Norsabäcken till bortanför reservatet Lindöberget. 

Detta pga. områdets höga naturvärden och potential för framtida 

reservatsbildning. 

 

 

 

 

 

För HOF´s styrelse 

 

Staffan Ekelund 

Björkv. 8 

731 41 Köping 



Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 17 februari 2017 15:01
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: NV-01243-17: SV: Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Norra

Mälarstranden

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar

DANIEL DIXNER
-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

http://www.naturvardsverket.se/




 

 

Organisatorisk enhet Handläggare 

Operativa 

sjöövervakningssektionen 

Caroline Lindeborg 

 

Köpings kommun 

SWECO 

 

 

 

  

Datum Dnr 

20170308 2017-416:2 
  

Informationssäkerhetsklassificering 

Öppen 

  

 Ert datum Er referens 

 20170308 1554188000 
 

 

POSTADRESS TELEFON 
 

TELEFAX E-POST OCH INTERNET 

Kustbevakningen 
Box 536 
371 23 KARLSKRONA 
 

0776-70 70 00 (växel)  0455-105 21 registrator@kustbevakningen.se 
www.kustbevakningen.se  
 

 

 

 

Svar avseende samråd inför ansökan om utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid Norra 

Mälarstranden 

 

Kustbevakningen har läst samrådsunderlaget gällande utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning 

vid Norra Mälarstrand och myndigheten har utifrån sitt verksamhetsområde, inga synpunkter 

att anföra. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Lindeborg 

Handläggare 

Operativa Sjöövervakningssektionen 

mailto:registrator@kustbevakningen.se
http://www.kustbevakningen.se/


Från: erica.lofqvist@trafikverket.se
Skickat: den 22 februari 2017 11:16
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: Samråd utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid norra Mälarstranden, Köpings kommun

TRV 2017/18098

Samråd utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid norra Mälarstranden, Köpings kommun

Ovanstående ärende har sänts till oss för synpunkter.

Trafikverket har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

Erica Löfqvist
Samhällsplanerare

erica.lofqvist@trafikverket.se
Direkt: 010-124 42 81

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

mailto:erica.lofqvist@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/


Från: Sarlin Jenny <jenny.sarlin@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 30 januari 2017 14:58
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: SV: Norra mälarstranden

Hej,

Jag har inga synpunkter på samrådsplan eller protokoll.

Med vänlig hälsning

Jenny Sarlin
Avdelningen för miljö
Handläggare

Från: Sjöberg Cecilia [mailto:Cecilia.Sjoberg@sweco.se]
Skickat: den 25 januari 2017 19:14
Till: Sarlin Jenny <jenny.sarlin@lansstyrelsen.se>; Miljökontoret Köping <miljokontoret@koping.se>; Göran Nilsson
<goran.nilsson@koping.se>
Kopia: Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se>
Ämne: Norra mälarstranden

Hej, hoppas allt är väl med er. Här kommer protokoll från vårt samrådsmöte och ett förslag på samrådskrets. Vi planerar att göra
utskicket nästa vecka, så det vore jätte bra om ni skulle ha möjlighet att titta igenom framförallt samrådsplanen så snart som möjligt.
Ni hör naturligtvis av er om ni har några andra funderingar också.
Vänligen
Cecilia

Please consider the environment before printing this e-mai l .

Cecilia Sjöberg
Gruppchef
Västerås Vatten & Miljö
Mobil  +46 (0)734125004
cecilia.sjoberg@sweco.se
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Synpunkter inom ramen för samrådet kring Köpings kommuns planer att bygga ut kommunalt VA 

längs Mälarfjärden Galtens norra strand 

Sammanfattning av synpunkterna 

Undertecknade - Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden, som företräder c:a 

70 % av berörda fastighetsägare - anser sammanfattningsvis att Köpings kommuns planer såsom de 

presenteras av Sweco 

1) Utgör en rigid och otidsenlig tolkning av Lagen om allmänna vattentjänster. 

2) Bygger på omoderna tekniska lösningar som inte kommer att uppfylla kommande EU-

lagstiftning kring kretsloppssystem för hantering av bland annat avloppsvatten. 

3) Mer än fördubblar vattenförbrukningen och den totala mängden avloppsvatten i berörda 

områden, helt i strid mot vad lagen stipulerar om resurshushållning. 

4) Troligtvis innebär en påvisbar minskning av utsläppen jämfört med dagens situation, men en 

något mindre minskning än med lokala reningsverk, och framför allt inte kan mäta sig med 

källsorterande kretsloppslösningar, som dessutom gör det möjligt att återvinna näringsämnen 

och bryta ner organiska föreningar, t.ex. läkemedel, som finns i avloppsvattnet. 

5) Innebär stora ingrepp i naturen där man går så långt som att begära dispens från lagstiftning 

som ska skydda naturreservat och från det allmänna strandskyddet. 

6) Innebär ingrepp i Köpings hamns och Galtens bottensediment som kommer att frigöra depåer 

av såväl föroreningar som gifter. 

7) Medför betydande risk för okontrollerade utsläpp av obehandlat avloppsvatten. 

8) Medför risk för människors hälsa genom otillfredsställande hantering av dricksvatten. 

9) Inte är kostnadseffektivt jämfört med alternativa lösningar. 

10) Kommer att tvinga bort många människor från sina fritidshus, i vissa fall rent av hem och 

livsverk.  

11) Innebär ytterligare utbyggnad av ett system som är sårbart ur samhällsperspektiv. 

Precisering av synpunkterna 

1. I Lagen om allmänna vattentjänster 6 § beskrivs kommunens skyldigheter: Om det med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett 

större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1) bestämma 

det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2) 

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän VA-anläggning.”. Den aktuella bebyggelsen utgörs av 235 glesbygdsfastigheter 

(varav >80 % fritidsboende och <20 % fastboende) spridda längs en sex kilometer lång 

kuststräcka, varav de närmaste ligger en halvmil från reningsverket i Köpings hamn. 

Lagstiftningen är teknikneutral och förordar inte alls att glesbygdsfastigheter ska anslutas till ett 

centralt kommunalt VA-nät. Köpings kommun har full frihet att se till att lagstiftningen kring 

utsläpp tillgodoses på annat sätt.   
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2. EU:s sjunde miljöhandlingsprogram och därmed kommande EU-lagstiftning kommer att kräva ”en 

innovativ kretsloppsekonomi där ingenting slösas bort och där naturresurser förvaltas hållbart och 

biologisk mångfald skyddas, värderas och återställs på sätt som stärker vårt samhälles 

motståndskraft. Vår utsläppssnåla tillväxt är sedan länge frikopplad från resursanvändningen och 

anger takten för ett säkert och hållbart globalt samhälle.” Köpings kommuns planer går stick i stäv 

mot detta kretsloppstänkande, och innebär en utbyggnad av ett system för avloppshantering som 

bygger på en obsolet teknik som inom några få år inte kommer att uppfylla nya krav. Flera 

kommuner i landet, bland annat Trosa och Knivsta för att nämna ett par mindre kommuner i 

grannlänen, är engagerade i projekt kring nya avloppslösningar som bygger på källsorterande 

kretsloppslösningar. Fritidshusområdena längs Norra Mälarstranden lämpar sig synnerligen väl för 

att utveckla sådana framtidslösningar i Köpings kommun, där Köping skulle kunna gå i bräschen i 

Västmanland.   

 

3. Ett avloppsledningssystem på 22 km dimensionerat för 300 fastigheter, men där bara ett 40-tal 

(13 %) är bebodda året runt, kommer att kräva ständig genomspolning av dricksvatten för att 

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

avloppsvatten åtminstone dubbleras, dels ett oerhört slöseri med färskvatten, jämfört med dagens 

situation eller med alternativa lokala lösningar. Det är slöseri med både naturresurser och pengar, 

inte minst som Köpings kommun redan har problem med dricksvattensvinn. Uppskattningsvis 

uppgår svinnet i Köpings ledningssystem redan idag till 25 %. Enligt Lagen om allmänna 

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

som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till 

intresset av en god hushållning med naturresurser.” 

 

4. Endast ett fåtal hushåll i det berörda området har i dagsläget lösningar där toalettavlopp renas 

och släpps ut lokalt. Fastighetsägare som har velat uppgradera bristfälliga avlopp har dessutom i 

flera år nekats tillstånd av kommunen. De flesta har emellertid slutna tankar, vilket innebär att 

toalettvattnet redan går till reningsverket. Men slutna tankar möjliggör också alternativa lösningar 

med återvinning i ett källsorterande kretsloppssystem, något som många andra kommuner - som 

vill gå i framkant i utvecklingen – håller på att utveckla i olika projekt tillsammans med andra 

aktörer, ofta lokala. 90 % av hushållens utsläpp av kväve och fosfor kommer från våra toaletter, 

och genom en sådan kretsloppslösning tar man tillvara på dessa näringsämnen. Fosfor är ett 

miljöproblem om det kommer ut i våra vattendrag, men också en naturresurs som det råder brist 

på i Sverige, och som vi i dag importerar. I de berörda områdena längs den Norra Mälarstranden 

bor under 100 personer permanent i ett 40-tal fastigheter, medan uppskattningsvis 500 personer 

är fritidsboende. Det motsvarar sammanräknat cirka 200 årsboende (pe), som totalt genererar 

cirka 800 kg kväve (4 kg/person) och 120 kg fosfor (0,6 kg) per år vid sina toalettbesök.  

 

  



3 
 

Utsläpp och återvinning i olika lösningar för det berörda området räknat på 200 pe, siffrorna 

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

 Modell för hantering av toalettvatten 

 ”Nollalternativet” Kommunalt VA Minireningsverk(1) Kretslopp 

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

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

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

Utsläpp av kväve, kg 

Reningsgrad 

410 kg(6) 

54 % 

355 kg 

60 % 

267 kg 

70 % 

54 kg 

95 % 

Utsläpp av fosfor, kg 

Reningsgrad 

25 kg(65) 

81 % 

13 kg 

90 % 

2 kg 

98 % 

1 kg 

99 % 

BOD, reningsgrad 90(6) 90 % 95 % 99 % 

 (1) WSB Clean. 

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

latrinhink. Sammantaget innebär detta att mängden avloppsvatten som genereras är mindre än för 

genomsnittshushåll med 100 % vattentoaletter. 

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

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

 (4) Med vakuumtoalett eller urinsorterande toalett. 

 (5) Renas i markbädd med infiltration och slamavskiljare. 

(6) I dag har fastigheterna en rad olika lösningar för hantering av BDT-vatten, varav vissa är av nyare datum och 

uppfyller gällande krav, men många är gamla och gör det inte. Det gör det omöjligt att beräkna utsläpp och 

reningsgrad. Därför utgår siffrorna från att BDT-vattnet är helt orenat, även om det så klart inte är fallet. 

Däremot bryts organiska ämnen ner mycket väl i markbäddar, så det är inte problemet med ”nollalternativet”. 

 

 Reningsverk är endast byggda för att reducera fosfor, BOD och i vissa fall kväve. Inte kemikalier, 

tungmetaller, läkemedel osv.  Beroende på de kemiska strukturerna så fastnar oönskade ämnen i 

slammet eller följer med vattenfasen ut i recipienten. Där endast toalettvattnet samlas upp och 

behandlas sker ingen inblandning av annat än det som spolas ner i toaletten. Inget dagvatten, 

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

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

nedbrytning av läkemedel. Inga studier av läkemedelsrester vid traditionella reningsverk uppvisar 

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

organiska ämnen än vattenrecipient. 1 kubikmeter jord innehåller lika många nedbrytare 

(mikroorganismer) som 1 kubikkilometer (1 miljard kubikmeter) vatten (källa: SLU). Läkemedel kan 

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

 

5. Köpings kommun har för avsikt att begära dispens från strandskyddet och Natura 2000-prövning. 

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

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

utgör gräns mellan våtmark och åkermark, och som dessutom skyddas enligt två EU-direktiv, 

nämligen fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, inom ramen för Natura 2000. Man planerar 

också att förlägga fyra pumpstationer på land i anslutningen till stranden, och totalt planeras sju 

gränssnitt i strandkanten mellan sjöförlagda respektive landförlagda ledningar.  
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Lagstiftningen förbjuder uttryckligen just den typ av ingrepp i naturreservat som kommunen 

planerar. Enligt Miljöbalken (7 kap 28 a §) ”får tillstånd för verksamheter som på ett betydande 

sätt kan påverka miljön inom Natura 2000-områden lämnas endast om verksamheten eller 

åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller 

åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas.” 

”Tillstånd kan ändå meddelas efter det att regeringen lämnat sin tillåtelse, under förutsättning att 

det saknas alternativa lösningar.” I det här fallet är det uppenbart att åtgärden kommer att skada 

livsmiljön. Men framför allt har alternativa lösningar inte ens studerats. Det allmänna 

strandskyddet förbjuder också planerade ingrepp. Kommunen begär alltså att slippa följa viktig 

lagstiftning som syftar till att skydda natur och miljö med motiveringen att man vill åstadkomma 

en marginell förbättring av vattenkvaliteten i Mälaren. Det är häpnadsväckande att kommunen låst 

sig vid en lösning som innebär så stora ingrepp i skyddad natur, och helt summariskt avvisar 

alternativa lösningar, tvärtemot vad miljöbalken anger. Det är ett resonemang, som varken Mark- 

och miljödomstolen, länsstyrelsen eller Naturvårdsverket rimligtvis kan godta. 

 

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

t.ex. Salpeterverkens konstgödselfabrik har ansamlats i bottensedimenten, som kommer att röras 

om i samband med anläggningsarbetet, varmed miljögifter kommer att frigöras. Samtidigt 

planerar man att muddra hela farleden genom Galten för att öka kapaciteten i Köpings hamn. Bara 

detta arbete kommer under överskådlig tid att medföra en betydande försämring av 

vattenkvaliteten i Galten och andra delar av Mälaren då man frigör stora depåer av fosfor, kväve 

och andra mer eller mindre miljöskadliga lämningar av århundraden av mänsklig aktivitet, både 

från avlopp, industriverksamhet och jordbruk. 

 

7. En stor farled och en sjöförlagd avloppsledning som löper parallellt är knappast en lyckad 

kombination. Det finns många exempel från andra kommuner på läckage från sjöförlagda 

avloppsledningar med omfattande och ibland långvariga utsläpp av helt obehandlat avloppsvatten 

som följd. Risken för den här typen av incidenter ökar sannolikt markant när ledningen dras längs 

en stor farled, som dessutom ska byggas ut. Det framgår inte heller av samrådsunderlaget om den 

planerade ledningen är dubbelmantlad, vilket skulle minska risken för läckage, men samtidigt är 

kraftigt fördyrande.  

 

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

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

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

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

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

finns det också en betydande risk för att dricksvattnet blir otjänligt. För att hålla dricksvattnet 

tjänligt skulle man behöva öka vattenomsättningen och tillåta ett stort svinn, vilket naturligtvis 

utgör en misshushållning med naturresurser, tvärtemot vad lagstiftningen stipulerar. Eftersom 

vattnet i Galten inte är skiktat, och då särskilt inte under sensommaren när det är som varmast, 

ökar risken ytterligare för att dricksvattnet ska bli otjänligt. Områdena har mestadels redan en väl 

fungerande dricksvattenförsörjning, antingen genom samfällighetslösningar eller genom enskild 

brunn. Dessutom hushåller man med vattnet genom att bara använda sjövatten för bevattning. 
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9. Den totala investeringskostnaden för VA-kollektivet beräknas till 84 miljoner kronor. Detta är en 

uppskattning av Sweco som mycket väl kan skena iväg med tanke på områdets geografiska 

beskaffenhet (kuperat och mycket berg som går i dagen) och fastigheternas geografiska 

utbredning. Om man stöter på fornlämningar, vilket inte alls är osannolikt eftersom det finns gott 

om dem i området, kommer detta att medföra förseningar och därmed merkostnader. Som 

nämnts i punkt 7 framgår det inte av samrådsunderlaget om den planerade ledningen är 

dubbelmantlad. Om inte kommer detta att bli kraftigt fördyrande, då det säkert kommer att vara 

ett krav för att Mark- och miljödomstolen ska godkänna ledningen. Detta oaktat de aktuella 

planernas otillåtlighet enligt miljöbalken 7 kap 28 a §. För de enskilda hushållen blir 

anslutningskostnaden enligt denna uppskattning – utan några som helst fördyrande 

omständigheter - i genomsnitt 357 000 kronor. Till detta kommer hushållens egna 

investeringskostnader – kommunens ledningar går bara till tomtgränsen – som lätt drar i väg upp 

mot 100 000 kronor. Slutnotan per hushåll hamnar knappast under 425 000 kronor, eller totalt 

cirka 100 miljoner kronor.  

 

Den totala kostnaden för alternativ med minireningsverk är 60 % - 70 % lägre och med 

källsorterande kretsloppssystem 50 % - 60 % lägre. För VA-kollektivet innebär alternativa lokala 

lösningar en besparing på 100 %. 

 

10. Kommunens planer kan medföra kostnader för enskilda hushåll som överstiger en halv miljon 

kronor. I extrema fall kan det innebära att den påtvingade investeringen blir större än fastighetens 

värde. Även om många hus är vackert belägna och många har mer eller mindre sjöutsikt - några 

få har till och med sjötomt – handlar det inte om några lyxvillor, utan om stugor. Många 

fastighetsägare är äldre och har själva helt eller delvis byggt sina hus, som man nu riskerar att få 

gå ifrån. Om man inte har stora besparingar blir det svårt för många att behålla sina hus, då man 

inte kan räkna med att få så stora lån. De som äger sommarhus på ofri tomt (arrende) kan 

naturligtvis inte få några lån alls. I värsta fall tvingas man sälja sitt livsverk med förlust och blir 

satt i skuld. 

 

11. Stora allmänna anläggningar för energi, vatten och avlopp etc. står i fokus när det gäller frågor 

kring sårbarhet och försörjningstrygghet. Stora centraliserade anläggningar är sårbara både för 

avsiktliga attacker, tekniska driftsstörningar och naturkatastrofer. Dessutom blir konsekvenserna 

större ju större anläggningarna är, medan mindre anläggningar kan göras tekniskt enklare och 

mindre sårbara även ur den aspekten.     

Andra synpunkter på punkter i samrådsunderlaget 

Punkt 3 - Alternativ 

De enda alternativa lösningarna som Sweco överhuvudtaget nämner är ett nollalternativ (d.v.s. att inte 

göra något alls) och en lokal gemensam kommunal lösning för samtliga berörda fastigheter, trots 

deras utbredning. Mer småskaliga lokala lösningar eller lösningar som bygger på källsorterande 

kretslopp nämns inte alls. Här borde man ha undersökt alla tänkbara alternativ samt redogjort för 

utsläppsvärden, miljökonsekvenser och kostnader för alla tänkbara alternativ, se tabell i punkt 7 ovan. 
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Punkt 5.3 Strandskydd 

Det noteras att hela den del av systemet – både ledningar (14 km) och pumpstationer - som man vill 

förlägga på land, placeras inom strandskyddsområdet. 

7.1 Påverkan under anläggningsskedet  

Man redogör visserligen för möjliga konsekvenser, men bagatelliserar dem genom svepande 

resonemang som ”brukar vara försumbar omfattning”, ” Påverkan bedöms bli liten och mycket lokal”. 

7.2 Påverkan under driftskedet 

Följande noteras: ”Där pumphusen placeras sker en bestående förändring på landskapsbilden. Dessa 

kan även innebära att oexploaterad mark behöver tas i anspråk.” 

Slutsats 

Det samlade intrycket av underlaget är att man har utgått från att det finns en enda möjlig lösning och 

att den ska genomdrivas till varje pris utan att ställas mot alternativa lösningar, med en jämförelse av 

för- och nackdelar mellan olika alternativ.  

Det är uppenbart att den tänkta dragningen genom det Natura 2000-skyddade naturreservatet Västra 

Lindöberget inte uppfyller de rekvisit som miljöbalken ställer för att dispens ska kunna beviljas. 

Planerna strider också mot vad lagstiftningen stipulerar om ”god hushållning med naturresurser”. 

Framför allt saknas jämförande miljökonsekvensanalyser, både övergripande analyser av vad ingreppen 

i miljön får för effekter och på detaljnivå vad gäller utsläppsnivåer från de berörda fastigheterna. Men 

mest slående är den totala avsaknaden av framåtblickande miljötänk kring källsortering, 

kretsloppssystem och cirkulär ekonomi.  

Vi ser fram emot ett möte med kommunens beslutsfattare för att gå igenom våra synpunkter och få 

presentera och diskutera mer tidsenliga, miljövänligare och kostnadseffektiva lösningar. 

Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden 

info@norrmalarstrand.com 

genom  

Nicholas Ryderås  Anders Björkroth 

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

070-734 99 34  070-534 32 71 

 

Lars-Göran Carlsson   Anders Segerberg  

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

072-702 94 69  070-530 93 93 

 

Bosse Karlsson 

bo.karlsson@koping.net 
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Yttrande	  över	  samrådsunderlag	  ”Utbyggnad	  av	  sjöförlagd	  VA-‐ledning	  vid	  Norra	  
Mälarstranden	  
Synpunkter	  till	  prövningsmyndigheten	  
	  
2.1	  	  
Kommunen	  har	  bedömt	  att	  det	  i	  fritidshusområden	  inte	  är	  lämpligt	  med	  enskilda	  VA-‐
lösningar.	  Det	  finns	  dock	  inte	  någon	  genomgång	  av	  de	  befintliga	  VA-‐anläggningarnas	  
status	  eller	  något	  förslag	  till	  enklare	  VA-‐lösningar.	  Beslutet	  att	  anlägga	  en	  kommunal	  
sjöförlagd	  ledning	  är	  inte	  genomarbetat	  utan	  är	  förhastat.	  Man	  vet	  inte	  hur	  den	  aktuella	  
miljöpåverkan	  från	  befintliga	  anläggningar	  verkligen	  är.	  
	  
3.1	  
Kommunen	  har	  inte	  någon	  trovärdig	  förklaring	  för	  att	  0-‐alternativet	  skulle	  vara	  sämre	  
än	  andra	  alternativ.	  Det	  är	  en	  kvalificerad	  gissning	  men	  vilar	  inte	  på	  någon	  utredning.	  
	  
3.2	  
Idag	  byggs	  en	  lokal	  VA-‐anläggning	  inom	  området	  Näs,	  vilket	  är	  en	  del	  av	  Norra	  
Mälarstranden.	  Att	  man	  gör	  detta	  visar	  att	  det	  finns	  lokala	  VA-‐lösningar	  som	  fungerar.	  
Köpings	  kommun	  är	  tillsynsmyndighet	  och	  denna	  anläggning	  byggs	  till	  en	  lägre	  kostnad	  
per	  fastighet	  än	  alternativet	  med	  sjöförlagd	  ledning.	  
	  
Kommunen	  har	  använt	  Tavsta	  hage	  som	  bevis	  på	  att	  man	  inte	  kan	  anlägga	  lokala	  VA-‐
lösningar.	  Tavsta	  hage	  är	  endast	  en	  liten	  del	  av	  verksamhetsområdet	  Norra	  
Mälarstranden.	  Det	  är	  oseriöst	  att	  grunda	  slutsatser	  och	  beslut	  på	  endast	  detta	  område.	  
Övriga	  områden	  har	  andra	  geologiska	  förutsättningar,	  exempel	  på	  detta	  är	  VA-‐lösningen	  
för	  Näs.	  
	  
Befintliga	  anläggningar	  har	  i	  hög	  grad	  slutna	  tankar	  för	  faeces.	  BDT-‐del	  går	  antingen	  till	  
markbäddar,	  stenkistor	  eller	  slutna	  tankar.	  Idag	  körs	  spillvattnet	  från	  de	  slutna	  tankarna	  
med	  tankbil	  till	  reningsverket.	  Detta	  är	  säkert	  för	  miljön	  och	  kan	  jämföras	  med	  
kommunens	  lösning	  att	  pumpa	  spillvatten	  i	  rör.	  Omhändertagande	  av	  BDT-‐vatten	  
behöver	  förbättras	  och	  utredas	  men	  det	  behövs	  inte	  en	  anläggning	  av	  denna	  storlek	  för	  
att	  få	  en	  miljövänlig	  hantering.	  
	  
En	  storskalig	  anläggning	  med	  detta	  utförande	  är	  känslig	  för	  elavbrott.	  Elavbrott	  sker	  
inom	  elnätet	  med	  viss	  frekvens.	  En	  konsekvens	  av	  elavbrott	  kan	  resultera	  i	  
nödbräddning	  till	  Mälaren.	  
	  
Nödbräddning	  ut	  i	  Mälaren	  från	  pumpstationerna	  är	  en	  helt	  oacceptabel	  lösning	  och	  kan	  
skapa	  miljöproblem	  som	  inte	  är	  utredda	  eller	  ge	  miljökonsekvenser	  som	  är	  värre	  än	  0-‐
alternativet.	  
	  
	  
För	  fastigheten	  Dåvö	  1:10	  
Stefan	  Jönsson	  och	  Helen	  Jacobsson	  
Rapportgatan	  3,	  723	  47	  Västerås	  









Från: Kent Andersson <kent.andersson@lernia.se>
Skickat: den 24 februari 2017 13:55
Till: Sjöberg Cecilia
Kopia: mondeo.220@hotmail.com
Ämne: Angående VA Norra mälarstrand

Hej .
Det har kommit till min kännedom att kommunen tänker lägga ner VA ledningar efter denna stärkning.
När jag tittar närmare på kartan ser jag att man tänker använda delar av min mark till detta, vilket gör mig förvånad.
Dels av den anledningen att någon dialog / information har jag ej fått tagit del av.
Något intresse för min del till detta finns ej bl.a. av den anledningen att jag redan hare ett fungerande och godkänt
avloppssystem.
Jag vet ej om detta är rätt forum till detta för min del, vill ändock uttrycka min förvåning till avsaknad av dialog i
ärendet.

Mvh
Kent Andersson
Dåvö 2:5

 
 



    
    Köping 2017-03-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Köpings kommun 
 
 
 
 

Yttrande från Berghagens samfällighetsförening  
över samrådsunderlag gällande  
utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid norra mälarstranden 

 
 
Berghagens Samfällighetsföreningen har följande synpunkter på VA-utbyggnaden 
vilka vi vänligen ber Er respektera. 
 

Placeringen av pumpstation PS1 är inte acceptabel 

I gemensamhetsanläggningen Dåvö Ga:5 har nordöstra hörnet av vår fastighet 
Dåvö 2:8 avsatts till bollplan. Bollplanen har en välskött gräsmatta, som utnyttjas av 
barn, ungdomar och vuxna. Det är bland annat platsen för föreningens gemensamma 
aktiviteter, såsom midsommarfest och loppis.  
Ytan är liten och ska inte begränsas av ytterligare byggnation. 
 
En lämpligare placering av PS1 kan vara på före detta betesängen, som ligger öster 
om bollplanen. Marken ifråga används för närvarande inte för lantbruksändamål.   
 

Bollplanen i norra hörnet av Dåvö 2:8 ska inte användas av tyngre 
fordon 

Bollplanen har en tunn förna som vilar på ett djupt skikt av lös lera. Om marken 
belastas med tung trafik kommer den att bli fullständigt förstörd.  
Planen får därför inte användas som tillfartsväg/vändplats för tyngre fordon eller som 
upplagsplats. 



Nödbräddningen ut i närliggande dike är inte acceptabel 

Vi har under de senaste 50 åren kunnat se avsevärda förbättringar av Galtens vatten 
tack vare förbättringar av de kommunala reningsverken och att vi som bor strandnära 
har investerat i bättre hantering av fekalier, urin och BDT-avlopp. 
Det är då ett steg bakåt att projektera ett VA-system med en nödbräddning ut i en av 
Galtens grundaste badvikar med stillastående vatten.  
(Om inte vi människor blir berörda så kan man undra vad de flata dammusslorna 
säger.)  
 
Alternativ? Invallning och borttransport med bil? Markbädd? Luktproblem? 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Berghagens samfällighetsförening 
 
 
 
Bengt Oldberg 
Ordförande  
 
 
 
 
P.S: Skräm inte bort enkelbeckasinen! 
 
 
 
 
 
 



Från: Curt-Göran Sjöstedt <curt-goran.sjostedt@hotmail.com>
Skickat: den 3 mars 2017 18:21
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: Samråd om ansökan om tillstånd för norra mälarstranden

Hej
Enligt webben kan man ställa fråga till dig om den planerade anläggningen.
Fråga:
Om man inte har en sommarstuga tillräckligt stor för anslutning av VA, vilka eventuella kostnader (anslutning resp.
drift) kan då bli aktuella för fastighetsägaren?

Med vänlig hälsning
Curt-Göran Sjöstedt
Berghagen



Från: Lars Forsling <lars.forsling@novacura.se>
Skickat: den 16 februari 2017 10:03
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: Utbyggnad av va-ledning norr mälarstrand Köping

Hej Cecilia!
Osäker på om detta är rätt forum. Men tidigare har jag blivit delgiven en utökning av detaljplanerat område på min fastighet Hogsta 1:14. Detta ställer jag mig positiv till. Men det jag då sett på kartan är att bara halva området marekerat i rött
skulle bli detaljplanerat. Jag önskar med detta mail en justering så att hela området i rött blir detaljplanerat.

Vänliga hälsningar
Lars

Lars Forsling, Konsult
NovaCura
Dag Hammarskölds v 36B
752 37 Uppsala
Sweden
Web www.novacura.se
Email lars.forsling@novacura.se
Skype lars.forsling@novacura.se
Mobile  +46 (0)738 - 50 11 23

http://www.novacura.se/
mailto:lars.forsling@novacura.se
mailto:lars.forsling@novacura.se


Från: Ulf Hedman <ulfhedman@yahoo.se>

Skickat: den 13 februari 2017 18:27

Till: Sjöberg Cecilia

Ämne: samråd inför anskan om vattenverksamhet Norr Mälarstrand Köpings kommun

Hej,

Mottog i dag dokumentation avseende rubricerade. Finner att bland de uppräknade berörda områdena Galten
(egen samfällighet) inte finns med . Vår fastighet tillhör varken Stäudd eller Bergudden. Antar därför att vi inte
berörs av planerna, vilket vi är väldigt tacksamma för.

Med vänlig hälsning

Ulf Hedman

fastighet Hogsta 1:42



Från: Sven o Birgitta Lundquist <svenogittan@live.se>
Skickat: den 27 februari 2017 22:54
Till: Sjöberg Cecilia; christine.fridh@koping.se
Ämne: Invändning

Hej Cecilia mfl !
Har tidigare ringt er och framfört förslag på enklare lösningar. Vi har även ett antal gånger försökt nå alternativa
lösningar med Köpings kommun. Vi äger ett fritidshus ute på Stora Aspholmen ( Hovgården 1:36 tomt 15).
Vi vistas ute vid stugan ca 30-40 dagar om året så för vår del känns det helt orimligt att behöva betala flera
hundra tusen kronor för att tvingas ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp som vi inte ens vill ha. Jag tänker
att det borde vara möjligt att i samråd med kommunen  och andra fritidshusägare på ön hitta alternativa och
billigare lösningar som är lika bra ur miljösynpunkt. Småskaliga lokala reningsverk finns ju redan på flera ställen
och skulle kunna vara ett alternativ, men hittills har ju kommunen envist vägrat att ens diskutera andra alternativ
och när dessutom ett av kommunens viktigaste argument är att man vill omvandla/förbereda området Norr
Mälarstrand där Stora Aspholmen ingår för permanentboende blir det ju rent av löjligt eftersom det inte går att bo
permanent på Stora Aspholmen vare sig med eller utan kommunalt vatten och avlopp. Om någon/några av
fritidshusägarna vill ansluta sig till kommunalt VA, så borde de väl kunna göra det, men vi andra som söker
alternativa lösningar borde kunna ges den möjligheten. Vidare är det i mina ögon mycket märkligt att Rönnskär
som har betydligt fler fritidshus inte omfattas av detta, medans Stora Aspholmen gör det.Inte heller två båtklubbar
som frekventeras flitigt av båtgäster hela sommaren, Gliparna och Tallklubben. De har både klubbstugor och
utedass.Saknas logik i detta. Vilka lösningar har kommunen tänkt där? Kanske något som går att använda på Stora
Aspholmen. Vi önskar en dialog om  och möjlighet till att lösa vårt bidrag till förbättrad miljö på annat sätt än
kommunalt VA och vet att vi åtminstone är fem fritidshusägare som känner likadant. Ser framemot ett sådant
initiativ från ansvarig/ansvariga på kommunen.
Hälsningar  Sven o. Birgitta Lundquist
070-6010520



Från: Kauko Leppälä <kauko.leppala@arbetsformedlingen.se>
Skickat: den 23 februari 2017 11:22
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: VA-frågan Stora Aspholmen

Hej Cecilia!
Jag äger ett fritidshus ute på Stora Aspholmen ( Hovgården 1:36 tomt 17). Vi vistas ute vid stugan ca 25-30 dagar
om året så för vår del känns det helt orimligt att behöva betala flera hundra tusen kronor för att tvingas ansluta sig
till kommunalt vatten och avlopp som vi inte ens vill ha. Jag tänker att det borde vara möjligt att i samråd med
kommunen  och andra fritidshusägare på ön hitta alternativa och billigare lösningar som är lika bra ur
miljösynpunkt. Småskaliga lokala reningsverk finns ju redan på flera ställen och skulle kunna vara ett alternativ,
men hittills har ju kommunen envist vägrat att ens diskutera andra alternativ och när dessutom ett av kommunens
viktigaste argument är att man vill omvandla/förbereda området Norr Mälarstrand där Stora Aspholmen ingår för
permanentboende blir det ju rent av löjligt eftersom det inte går att bo permanent på Stora Aspholmen vare sig
med eller utan kommunalt vatten och avlopp. Om någon/några av fritidshusägarna vill ansluta sig till kommunalt
VA, så borde de väl kunna göra det, men vi andra som söker alternativa lösningar borde kunna ges den
möjligheten. Vidare är det i mina ögon mycket märkligt att Rönnskär som har betydligt fler fritidshus inte omfattas
av detta, medans Stora Aspholmen gör det. Saknas logik i detta. Jag önskar en dialog om  och möjlighet till att
lösa mitt bidrag till förbättrad miljö på annat sätt än kommunalt VA och vet att vi åtminstone är fem
fritidshusägare som känner likadant. Ser framemot ett sådant initiativ från ansvarig/ansvariga på kommunen.
Hälsningar  Kauko Leppälä

Kauko Leppälä
Arbetsförmedlingschef
Arbetsförmedlingen
Box 560, 721 10 VÄSTERÅS | Besök: Stora gatan 33
Telefon: 0104866220 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: kauko.leppala@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

mailto:kauko.leppala@arbetsformedlingen.se
file:///C:/Users/SECEMO/AppData/Local/Temp/www.arbetsformedlingen.se
file:///C:/Users/SECEMO/AppData/Local/Temp/www.facebook.com/arbetsformedlingen


Från: paula.staffansson@swedbank.se
Skickat: den 23 februari 2017 12:56
Till: Sjöberg Cecilia
Ämne: VA-frågan Stora Asholmen Köpings kommun

Hej Cecilia!
Jag äger ett fritidshus ute på Stora Aspholmen ( Hovgården 1:36 tomt 17) tillsammans med min bror.
Vi vistas ute vid stugan ca 25-30 dagar om året så för vår del känns det helt orimligt att behöva betala flera
hundra tusen kronor för att tvingas ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp som vi inte ens vill ha.
Jag tänker att det borde vara möjligt att i samråd med kommunen  och andra fritidshusägare på ön hitta
alternativa och billigare lösningar som är lika bra ur miljösynpunkt.
Småskaliga lokala reningsverk finns ju redan på flera ställen och skulle kunna vara ett alternativ, men hittills har ju
kommunen envist vägrat att ens diskutera andra alternativ och när dessutom ett av kommunens viktigaste
argument är att man vill omvandla/förbereda området Norr Mälarstrand där Stora Aspholmen ingår för
permanentboende blir det ju rent av löjligt eftersom det inte går att bo permanent på Stora Aspholmen vare sig
med eller utan kommunalt vatten och avlopp. Om någon/några av fritidshusägarna vill ansluta sig till kommunalt
VA, så borde de väl kunna göra det, men vi andra som söker alternativa lösningar borde kunna ges den
möjligheten. Vidare är det i mina ögon mycket märkligt att Rönnskär som har betydligt fler fritidshus inte omfattas
av detta, medans Stora Aspholmen gör det. Saknas logik i detta. Jag önskar en dialog om  och möjlighet till att
lösa mitt bidrag till förbättrad miljö på annat sätt än kommunalt VA och vet att vi åtminstone är fem
fritidshusägare som känner likadant. Ser framemot ett sådant initiativ från ansvarig/ansvariga på kommunen.
Hälsningar Paula Staffansson

Med vänlig hälsning
Paula Staffansson
Swedbank Hallstahammar

Swedbank AB (publ)
Box 511
734 27 Hallstahammar
Direkt: +46 (0)220-234 96

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information.
Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet
genom att använda svara-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att
skicka det vidare eller kopiera det.
Trots att vi intygar att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra
fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där det mottages och läses, öppnas det på
mottagarens eget ansvar. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått
i samband med att e-postmeddelandet mottagits och använts.

P  Please consider the environment before printing this e-mail



Från: Marianne Lindberg <malind825@gmail.com>

Skickat: den 26 februari 2017 18:41

Till: Sjöberg Cecilia

Hej Cecilia!

Jag äger ett fritidshus ute på Stora Aspholmen ( Hovgården 1:36 tomt  nummer 19). Vi vistas ute vid stugan ca
25-30 dagar om året så för vår del känns det helt orimligt att behöva betala flera hundra tusen kronor för att
tvingas ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp som vi inte ens vill ha. Jag tänker att det borde vara möjligt
att i samråd med kommunen  och andra fritidshusägare på ön hitta alternativa och billigare lösningar som är lika
bra ur miljösynpunkt. Småskaliga lokala reningsverk finns ju redan på flera ställen och skulle kunna vara ett
alternativ, men hittills har ju kommunen envist vägrat att ens diskutera andra alternativ och när dessutom ett av
kommunens viktigaste argument är att man vill omvandla/förbereda området Norr Mälarstrand där Stora
Aspholmen ingår för permanentboende blir det ju rent av löjligt eftersom det inte går att bo permanent på Stora
Aspholmen vare sig med eller utan kommunalt vatten och avlopp.

Om någon/några av fritidshusägarna vill ansluta sig till kommunalt VA, så borde de väl kunna göra det, men vi
andra som söker alternativa lösningar borde kunna ges den möjligheten. Vidare är det i mina ögon mycket märkligt
att Runnskär som har betydligt fler fritidshus inte omfattas av detta, medans Stora Aspholmen gör det. Saknas
logik i detta.

Inte heller två båtklubbar som frekventeras flitigt av båtgäster hela sommaren, Gliparna och Tallklubben. De har
både klubbstugor och utedass.

 Jag önskar en dialog om  och möjlighet till att lösa mitt bidrag till förbättrad miljö på annat sätt än kommunalt VA
och vet att vi åtminstone är fem fritidshusägare som känner likadant. Ser framemot ett sådant initiativ från
ansvarig/ansvariga på kommunen.

Hälsningar Marianne o Torgny Lindberg



Från: Ljusepexten Falun Borlänge <lampshopen@gmail.com>

Skickat: den 2 mars 2017 23:14

Till: Sjöberg Cecilia

Ämne: Va Stora aspholmen

Hej

Vi har en sommarstuga på stora aspholmen  (tomt 20) sedan mitten av 70-talet. Den har gått i släkten sedan dess och vill att
våra barn ska driva den vidare efter oss men vi vet inte hur detta ska kunna fungera i framtiden då tomten eller de fastigheter
som finns idag inte är byggda eller planerade för vatten och avlopp.

Vi har inte exakt räknat på vilka kostnader detta skulle innebära för oss att överhuvudtaget kunna ansluta våra fastigheter till ett
eventuellt avlopp men investeringar i storleksordningen 500000-1000000 kan vi untanvidare räkna med. Betänk då att enligt
era kalkyler så kommer vi bli påtvingad en kostnad på ca 350000 för att få vatten och avlopp till tomtgränsen.

Så detta kommer alltså att kosta oss 850000- 1350000 kr.

Är detta rimligt med tanke på att vi nyttjar fastigheten ca 20 dygn per år? Endast sommartid, övrig tid är elen avstängd.

Om ni påtvingar oss vatten och avlopp så kommer detta medföra stora ombyggnationer och vi ifrågasätter om vi får bygglov för
detta då vår tomt är väldigt naturskön har ett  unikt djurliv med både sällsynta fåglar och bävetbon.

Att ni ska lägga vatten och avlopp på fastlandet,  gör det och låt de fastigheter som vill ansluta sig,  men att dra ut detta till oss
på en Ö är rena vansinnet och en extrem konsekvens för oss.

Vi har multoa och vattnet vi använder kommer från sjön och används till vattentunnorna i bastun.

Vi välkomnar dig ut till oss så du själv får se att miljövinsterna omöjligen kan motivera detta projekt.

 Du är givetvis inte den som har fattat detta beslut men du kan säkert vara med och påverka detaljer i hela projektet och en
sådan "detalj" är att undanta Stora aspholmen ifrån denna vansinne.

Mvh

Veronica Zetterberg,

Ring mig gärna 070-5454619

Skickat från Samsung Tablet.



Från: Peter Löfblad <peter.lowblad@gmail.com>

Skickat: den 8 februari 2017 09:56

Till: Sjöberg Cecilia

Ämne: VA Norra mälarstranden

Hej Cecilia,

Har ett par frågor och synpunkter.

Hur kan kommunen ta ut en tomtyteavgift? Har jag förstått saken rätt bygger det på

att ju större tomt man har destomer belastar det dagvatten nätet.

Grejen är att det finns inga brunnar/ dagvatten så hur kan man ta ut en avgift på något som INTE FINNS ?? Vidare ska vi betala
en anslutningsavgift per bostadsenhet. Kommunen avser att "släppa" nätet vid tomtgränsen. Ska vi då betala en avgift för något
som vi får bekosta själva.Märkligt.Detta är sommarstuge områden med få permanentboenden. Det måste finnas bättre sätt att
lösa detta, då nuvarande förslag tvingar folk att sälja eller få en ökad boendekostnad som inte är rimlig.

Skrota detta och gör om gör rätt.

Mvh: Peter Löfblad

Tavsta
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN TELEFONSAMTAL  

UPPDRAG 

Norra Mälarstranden 

UPPDRAGSLEDARE 

Cecilia Sjöberg 

 

 

UPPDRAGSNUMMER 

1554188000 

UPPRÄTTAD AV 

Cecilia Sjöberg 

 

 

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för utbyggnad av sjöförlagd VA-ledning vid 

Norra Mälarstranden 

 

Sven Lundquist (Hovgården 1:36, Stora Aspholmen) (även skriftligt yttrande) 

Det måste finnas enklare sätt att lösa avloppsfrågan inom Stora Aspholmen. Fastigheterna är 

inte anpassade för permanentboende. Idag är husen enkla och man har utedass och 

kompostering. Ansvarig bör titta på andra lösningar. Problemet om man ökar standarden är att 

belastningen på ön blir större och att detta medför en ökad miljöpåverkan. Tidigare har det 

skickats ut en röstning där man fått svara på om man vill ha kommunalt avlopp eller inte. Varför 

har inte kommunen tagit hänsyn till den? Vi undrar också varför Aspholmen är med men inte 

andra öar runt om kring? Vi efterfrågar ett möte med kommunen.  

Per Holst (Hovgården 1:38, Stora Aspholmen) 

Visste att det skulle bli dyrt med sjöledning, nu dubbelt så dyrt. Vi är en miljö- och 

hälsomedveten familj som bland annat undviker ftalater. Att lägga 9 km PVC-ledningar är 

vansinnigt. Det kommer att innebära långa uppehållstider och att det kan finnas kemikalierester 

i vattnet som vi ska dricka. Fastigheten är ett generationsboende där man redan investerat 

mycket pengar på VA. Att betala ytterligare 700 000 för en sämre lösning är vi inte intresserade 

av.  

Bengt Säfström (Hogsta 2:14) 

Privat Jordbruksfastighet. Har en bergborrad brunn och markbädd. Planerar att ev flytta ut till 

området. Ser i stort positivt på frågan och förstår bakgrunden till varför kommunen behöver dra 

ut VA. Undrar dock varför Rundskär inte är med.  

Christer Sandback (Stora Aspholmen) 

Idag har man torra lösningar för toaletterna. Tycker att det borde gå att lösa avloppet med 

enklare BDT-lösning. Standarden på ön är inte så hög. Det är många som vill behålla det enkla. 

Undrar om det inte finns bönder som ligger längs med kusten som har större påverkan än 

avloppet ut från fritidshusen.   
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Bosse Karlsson (även skriftligt yttrande) 

Ifrågasätter miljönyttan med överföringsledning. Har man verkligen utrett lokala lösningar? 

Undrar hur man kommer att förhindra att läckor i avloppsledningen inträffar. Överföringen av 

dricksvatten kommer troligen att innebära att man måste ha ett basflöde i ledningen 

(rundpumpning) för att få tillräcklig omsättning. Detta innebär ett svinn som inte nyttjas.  

Marianne Lindberg (Hovgården 1:36, Stora Aspholmen) (även skriftligt yttrande) 

Har fritidshus på Stora Aspholmen. Det är ca 20 tomter på ön. Är själva ute ca 23-30 dagar om 

året. Kostnaden som blir av VA-utbyggnaden är helt orimlig. Borde finnas en lösning att de som 

inte vill ansluta sig kan ha en annan lösning. Undrar varför inte Runnskär och båtklubbarna 

Gliparna och Tallklubben inte är med.  

Lennart Lejonhufvud (Dåvö 2:4) 

Är negativt inställd till VA-utbygganden i alla avseenden. Har en fungerande avloppslösning 

som funderar tillfredsställande.  

Ingmarie Johansson (Hovgården 1:46, tomt nr 9) 

Fritidshus på Aspholmen men vistas inte där så mycket. Är inte intresserad av att ansluta sig. 

Det är för mycket pengar det handlar om till för liten nytta. Köpings kommun tar också ut en 

väldigt hög VA-taxa redan. Det finns också två små öar utanför Aspholmen som kanske borde 

inkluderas. I samrådsunderlaget står det inte så mycket om Aspholmen.  
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