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Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Handläggare: Markus Andersson 

 

 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Datum: 2017-11-23 

Ärendenr: MHN-2017-2191-419 

Fastighetsbeteckning: VÄSTRA LAGNÖ 1:153 

 

 

Vattenverksamet gällande muddring och uppläggning av 

muddermassor 
 

Sammanfattning 
Fördjupning av tidigare muddrat område med ca 0,5 meter för att möjliggöra att ta sig in 
med båt till brygga. 
 
 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Johnny Hedberg med personnummer 

197501097518 att utföra den anmälda vattenverksamheten samt upplaget av 
muddermassor med följande försiktighetsåtgärder.  

 

 Verksameten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och 
åtagenden som beskrivits i anmälan 

 Verksamheten får inte utföras under perioden 1 april till den 31 augusti 

 Verksamheten ska utföras innanför bottengående läns som ska förhindra grumling 
av omkringliggande vattenområde. Länsen får tas bort för när grumlingen har lagts 
sig i muddringsområdet. 

 Arbete ska utföras vid ett tillfälle och muddermassorna vallas in på ett sådant sätt att 
de inte riskerar att föras tillbaka till havet vid högvatten. 

 Muddermassorna ska läggas i det i anmälan uppgivna upplagsområdet. 

 Riktvärden för byggbuller i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 
2004:15 ska följas 

 Vid arbeten i och kring vatten ska i första hand bilogiskt nedbrytbara hydrauloljor 
användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra 
kemikalier från arbetsfordon.    

 Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska 
omgående anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare skyddsåtgäder, begränsningar av 
verksamheten eller förbud.  

 
2. Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid 

(inspektion, skrivelser, samråd mm) om 7735 kr (7 timmar à 1105 kr).  
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Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7§§ miljöbalken och 19§ förordningen om 
vattenverksamhet. samt 27 kap. 1 § miljöbalken och förordningen om avgifter för prövning 
och tillsyn samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, justerad av 
kommunfullmäktige 2016-11-21, § 9:4, 2016-12-05, § 10:18.  
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga som bifogas beslutet. 
 

 

Bakgrund 
Anmälan gäller muddring och upplag av muddermassor. Den totala muddringsytan är ca 400 
kvadratmeter och den totala mängden muddermassor uppgår till 200 kubikmeter. Syftet är att 
fördjupa det sedan tidigare muddrade området med ca 0,5 meter med syfte att även 
fortsättningsvis kunna komma in med båt i viken. Massorna ska läggas upp på den egna 
fastigheten i enlighet med situationsplan, alternativt körs de bort och omhändertas som 
avfall. Massorna ska vallas in för att de inte ska kunna glida tillbaka till havet.    
 

 

Enhetens slutsatser 

Platsen där muddringen ska utföras har ingen naturlighet utan är helt artificiellt skapad. 
Enhetens bedömning är att muddringen inte kommer att orsaka en långsiktig påverkan på ett 
känsligt område utan med stor sannolikhet kommer samma naturtillstånd att återkomma 
efter utförd åtgärd. Åtgärden bedöms inte innebära en större skada än nyttan av den då hela 
området är skapat med syfte att kunna komma in med en båt i. Det bedöms också som att 
påverkan på omkringliggande vattenområde helt kan undvikas med förutsättning att en 
bottengående läns stänger inloppet till viken och att länsen tas bort först när grumlingen har 
lagt sig. 
 

 

Information 

För att få utföra åtgärden krävs att du har rådighet över vattenområdet där den ska utföras. 
Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller att avtal med vattenägaren. Sökanden 
ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de försiktighetsåtgärder som 
föreskrivits i beslutet följs.  

 

Avgift 
Faktura skickas separat. Taxan finns i sin helhet på www.osteraker .se 
 

 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Bilaga 1. Anmälningshandlingar 
Bilaga 2. Kartor 
 
 
 
 
Maria Lindström Markus Andersson 
Miljö- och hälsoskyddschef  Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Protokollsutdrag till: Sökande 
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