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Köpings kommun 

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

_________________________________________________________________________ 

 

Mark- och miljödomstolen önskar fortsatta kompletteringar av er ansökan. Ni föreläggs att 

senst den 10 januari 2018 komplettera ansökan enligt följande: 

 

1) Sökanden anger (komplettering den 1 november 2017, s. 2) att ansökan endast 

omfattar de faktiska åtgärder/anläggningar som kommer att utföras inom 

vattenområdet. I fråga om bräddavloppen anges att nödbrädd från pumpstation P1 

avses ske till närliggande dike inom fastigheten Dåvö 2:5, vilket enligt sökanden 

inte sker inom vattenområde.  

 

Domstolen noterar att diken ofta antingen utgör en del av en markavvattning (och 

därmed är en vattenanläggning), eller är en uträtad naturlig bäck/å (och därmed är 

en recipient), något som i båda fallen innebär att ledningsarbeten i diket sker inom 

ett vattenområde. I det fall sökandens beskrivning ändå är korrekt – att inga 

åtgärder kommer att utföras i vattenområde – bör slutsatsen vara att inga åtgärder 

rörande P1 omfattas av ansökan.  

 

Förtydligande behövs, utifrån vad som anges ovan, i fråga om vad ansökan 

omfattar rörande pumpstation P1.  

 

2) Vad gäller bräddledningarna (P1 – P4, alternativt P2 – P4 beroende på svaret i 

föregående punkt) tolkar domstolen att ansökan avser nedläggning och 

bibehållande av dessa ledningar med den avgränsning som angivits i de 

kompletterande ritningar som givits in den 28 november 2017 (aktbilaga 16) 

utvisande landanslutningar och avgränsning av området för vattenverksamhet. 

Ansökan avser då inte något utöver detta, d.v.s. inga åtgärder i anslutning till 

pumpstationerna.  

 

Ett förtydligande behövs i fråga om detta är korrekt uppfattat av domstolen.   

 

3) Lokaliseringen av de aktuella bräddutloppen synes inte fastställda genom något 

tillstånd eller prövade enligt miljöbalken på något annat sätt. Vid detta förhållande 

bör det ligga inom ramen för mark- och miljödomstolens prövning av anläggandet 

av bräddledningarna och deras lokalisering, att också beakta den följdverksamhet i 

form av utsläpp av bräddat avloppsvatten som kan följa av bräddutloppen. 
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Vilka överväganden har gjorts vid bestämmandet av utsläppspunkten/mynningen på 

bräddavloppen P1 – P4, alternativt P2 – P4 enligt ovan) utifrån de föreslagna platsernas 

känslighet och skyddsvärden (utöver det som angivits i kompletteringen avseende 

fördelarna med att hålla ihop sträckningen)? 

 

Mark- och miljödomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via e-post 

i pdf-format. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på 

annat sätt. Ange målnummer. 

  

Om ni inte följer detta föreläggande inom den angivna tiden kan er ansökan komma att 

prövas på de uppgifter som finns hos mark- och miljödomstolen eller avvisas, vilket 

innebär att domstolen inte kommer att pröva er ansökan. 

 

Er komplettering ska sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via e-post i pdf-

format. I kompletteringen ska ni ange domstolens målnummer M 2878-17.  

 

Vid frågor går det bra att kontakta domstolen. 

 

 

Chefsrådmannen Liselotte Rågmark, tel 08-561 657 43 

Tekniska rådet Ola Lindstrand, tel 08-561 657 17 

 

 


