Sid 1 (7)
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 4176-20

2021-01-26
meddelad i
Nacka

PARTER
Klagande
Sigtuna kommun
195 85 Märsta
Motpart
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 7 maj 2020 i ärende nr 567-2494-2019,
se bilaga 1
SAKEN
Föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster
_____________

DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet.
_____________

Dok.Id 677817
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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BAKGRUND
Länsstyrelsen i Stockholms län förelade genom beslut den 7 maj 2020 Sigtuna
kommun att:
1. snarast, men senast 1 år efter att beslutet vunnit laga kraft, bestämma
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten som omfattar minst
området Holmen Bodarna i Sigtuna kommun enligt en karta som bilagts
beslutet,
2. samt snarast, men senast 3 år efter att beslutet vunnit laga kraft, tillgodose
områdets behov av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten
genom en allmän anläggning.
Sigtuna kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.
YRKANDEN M.M.
Sigtuna kommun har i första hand yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas. I
andra hand har kommunen yrkat att mark- och miljödomstolen ska ändra
tidpunkterna för när kommunen ska ha efterkommit länsstyrelsens föreläggande till
två år efter laga kraft avseende första punkten och fem år från laga kraft avseende
andra punkten i beslutet.
Till stöd för talan har kommunen gett in en va-utredning avseende Holmen Bodarna
samt Holmens Samfällighetsförenings redovisning över gjorda investeringar på
vattenverket i Holmen. Kommunen har anfört i huvudsak följande.
Det finns inget rättsligt stöd för länsstyrelsens föreläggande. Ingenting i underlaget
för beslutet visar att det finns några konkreta och akuta hälsorisker eller påtagliga
olägenheter för miljön i området. Även om området förvisso består av ca 60
fastigheter finns alltså inget hälso- eller miljömässigt behov som motiverar att
områdets va-försörjning ska lösas genom en allmän anläggning. Dricksvattenförsörjningen tillgodoses idag genom en samfällighetsförening. Länsstyrelsen
saknar belägg för att dricksvattenförsörjningen inte är tillfredsställande. Kommunen
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kan inte ansvara för en eventuell upprustning av den befintliga anläggningen. Det
ansvaret åligger istället de deltagande fastigheterna. Det faktum att det finns en
kompetensbrist bland de deltagande fastigheterna i samfälligheten medför inte att
kommunen övertar ansvaret. Sådan driftstjänst kan köpas in av samfälligheten. De
förbättringsbehov avseende reningsutrustning som länsstyrelsen lyft fram är inte
heller relevanta eftersom de inte beaktar de installationer, investeringar och
ingående av serviceavtal som samfälligheten gjort. Områdets spillvattenhantering
kan lika gärna lösas med enskilda avloppsanordningar, vilket ingiven utredningsrapport visar. Länsstyrelsen saknar grund för påståendet att de deltagande
fastigheterna saknar kompetens att sköta sina enskilda anläggningar. Länsstyrelsen
har heller inte redovisat vilka anläggningar som avses.
Sammantaget kan behovet att skydda människors hälsa och miljön tillgodoses
genom enskilda va-lösningar på området. En sådan lösning är även fördelaktig med
hänsyn till avståndet till befintligt va-område. En va-utbyggnad skulle även bli
besvärlig på grund av områdets terräng. Om domstolen skulle dela länsstyrelsens
uppfattning att det behövs allmänt va behövs två år för att samla in nödvändigt
underlag till kommunen inför bestämmande om verksamhetsområde, innefattande
bl.a. utredningsarbete. För själva utbyggnaden behövs fem år med hänsyn till bl.a.
projektering, behov av detaljplanering, handläggning av ledningsrättsförrättning
samt den tid för överklaganden som besluten kan medföra.
Länsstyrelsen har motsatt sig ändring av det överklagade beslutet och anfört i
huvudsak följande.
Vattenförsörjningen i området behöver lösas samlat. Hittills har den skötts på
frivillig basis, men det betyder inte att kommunens ansvar faller bort.
Lagstiftningen ger inte utrymme för kommunen att besluta om va-samverkan
mellan fastighetsägare som ett alternativ till en kommunal anläggning. Eftersom
föreningen anmält till länsstyrelsen att området behöver få sitt vattenbehov
tillgodosett är det inte längre fråga om en frivillig va-samverkan. Va-utredningens
förslag avseende enskilda anläggningar omöjliggör att avloppsfrågan kan lösas på
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ett godtagbart sätt ur miljö- och hälsoperspektiv. Utöver de 18 fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet finns fler fastigheter inom vattentäktens
tillrinningsområde som berörs av områdets restriktioner. Eftersom spillvattenfrågan
för en stor del av området inte kan lösas på egen fastighet med avseende på skydd
för dricksvattnet, måste avloppsfrågan lösas samlat med hänsyn till skyddet för
människors hälsa. Vidare medför områdets markegenskaper tillsammans med
recipientens höga känslighet avseende näringsämnen att en allmän va-anläggning
för spillvatten kan förväntas förhindra eller väsentligt motverka påtagliga
olägenheter för miljön.
DOMSKÄL
Rättsliga utgångspunkter
Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, ska kommunen, 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, bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänsterna behöver ordnas och se till att behovet snarast, och så länge behovet
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Det
är länsstyrelsen som utövar tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten enligt
nyss nämnda bestämmelse. Ytterst får länsstyrelsen förelägga kommunen att göra
detta (51 § LAV).
För att det s.k. miljöskyddsrekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs enligt förarbetena
att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller åtminstone
väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön (prop. 2005/06:78 s. 45 f).
Av förarbetena till vattentjänstlagen kan inte, när det gäller skyddet för människors
hälsa, utläsas några särskilda krav på olägenheternas omfattning eller till vilken
grad va-anläggningen ska minska dessa.
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Underlaget för länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen har på ett utförligt sätt redogjort för de yttranden, utredningar och
planeringsunderlag som legat till grund för det överklagade beslutet. Mark- och
miljödomstolen vill dock särskilt lyfta fram följande från underlaget till
länsstyrelsens beslut.
I Sigtuna kommuns va-plan som fastställdes 2017 är området klassat som ett s.k.
utredningsområde. Definitionen innebär att området idag har enskild va-försörjning
men kan ha behov av en förändrad va-struktur. Va-planen utmynnade i en vautredning för det aktuella området. Den utfördes av WRS för kommunens räkning
och är daterad den 8 maj 2018. Slutsatserna i utredningen är bl.a. att det inte kan
konstateras några akuta hälso- eller miljöproblem i området och att det idag inte
finns något tydligt behov av att lösa vatten- och avloppsförsörjning i kommunal
regi. Ytterligare en slutsats är dock att kommunen kan ha en skyldighet att ordna
vattentjänsterna om förutsättningarna förändras, t.ex. om den gemensamma
dricksvattenanläggningen sköts dåligt.
Området förses idag med dricksvatten genom en gemensamhetsanläggning med två
brunnar. Anläggningen sköts av Holmens samfällighetsförening. Grundvattentillgången i området ligger inom ett vattenskyddsområde i vilket det finns 18
bebyggda fastigheter. Ytterligare fastigheter ligger dock inom skyddsområdets
tillrinningsområde. Spillvattenhanteringen inom området tillgodoses genom
enskilda lösningar av olika slag.
Den närmast berörda vattenförekomsten är Skofjärden Mälaren. Skofjärden har
kvalitetskravet god ekologisk status 2027, och har för närvarande dålig ekologisk
status på grund av överbelastning av näringsämnen.
Det aktuella ärendet inleddes hos länsstyrelsen genom en skrivelse från
fastighetsägare i området som gjorde gällande bl.a. problem med områdets
gemensamhetsanläggning för dricksvatten.
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Mark- och miljödomstolens bedömning
Sigtuna kommun har i va-planen och efterföljande va-utredning tagit ställning till
och noggrant utrett hur det fortsatta arbetet med va-försörjning i området Holmen
Bodarna ska bedrivas. Domstolen uppfattar att kommunens underlag är
genomarbetat, att bedömningarna motiveras av sakliga skäl och att utredningen inte
är framtagen i någon form av förhalningssyfte. Kommunens ställningstaganden är
dock inte bindande för det fall det skulle finnas ett konstaterat behov av en allmän
va-anläggning enligt förutsättningarna i 6 § LAV. En huvudfråga i målet är således
om det föreligger tillräckliga sådana hälso- eller miljöskäl som gjort det befogat för
länsstyrelsen att ingripa med föreläggande mot kommunen med stöd av nämnda
bestämmelse.
Länsstyrelsen har i sitt beslut angett att platsens geologiska förutsättningar medför
en risk att områdets dricksvatten förorenas av de enskilda avloppslösningar som
ligger i anslutning till eller i inströmningsområde för områdets gemensamma
vattentäkt. Länsstyrelsen har i yttrande till mark- och miljödomstolen vidare anfört
att det inte längre finns förutsättningar för någon enskild gemensam lösning för
dricksvattenförsörjningen i området. Enligt länsstyrelsen finns det därför en risk för
människors hälsa som motiverar att spillvatten och dricksvattenförsörjning i
området måste lösas inom ett större sammanhang.
Enligt mark- och miljödomstolens uppfattning finns det ingenting i underlaget för
länsstyrelsens beslut som tyder på att det för närvarande finns några konkreta eller
akuta hälsorisker med avseende på dricksvattnets kvalitet i området. Länsstyrelsen
har heller inte, utöver skrivelsen från vissa av fastighetsägarna, lagt fram någon
närmare utredning om de påstådda bristerna i driften och underhållet av den
befintliga dricksvattenanläggningen. Vidare ger utredningen inget tydligt stöd för
att de enskilda spillvattenanläggningarna i området i sig utgör en konkret
olägenhetsrisk för människors hälsa som skulle undanröjas genom en allmän
anläggning. Sammantaget ger utredningen i målet inte stöd för att en allmän vaanläggning behövs i området till skydd för människors hälsa.
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Länsstyrelsen har vidare motiverat behovet av en allmän spillvattenanläggning med
att det finns en risk för att områdets avloppsvatten rinner ut i Skofjärden och bidrar
till problemen med övergödning. De uppgifter som finns gällande spillvattnets
innehåll i va-utredningen är översiktliga och schabloniserade. Enligt mark- och
miljödomstolens uppfattning saknas det övertygande utredning som visar vilken
påverkansgrad avloppsvattnet har med avseende på dess innehåll av näringsämnen
och i vilken mån innehållet kan inverka på recipientens status. Det har alltså inte
heller framkommit att en allmän spillvattenanläggning i området kan förväntas
väsentligt motverka påtagliga olägenheter för miljön.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser mark- och miljödomstolen att utredningen inte ger stöd
för att det i nuläget föreligger tillräckliga sådana hälso- eller miljöskäl som
förutsätts för att kommunen ska vara skyldig att i ett större sammanhang
tillhandahålla allmänna vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för
bostadsbebyggelse vid Holmen Bodarna. Förutsättningarna för länsstyrelsen att
förelägga kommunen att inrätta ett verksamhetsområde för sådana vattentjänster har
därmed inte varit uppfyllda. Länsstyrelsens beslut ska således upphävas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 16 februari 2021. Prövningstillstånd krävs.

Magnus Hjort
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet
Ulrika Haapaniemi. Föredragande har varit beredningsjuristen Ruben Evensen.
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Enheten för miljöskydd
Marielle Sundström
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Delgivning via e-post

Beslut angående allmänna vattentjänster i området Holmen
Bodarna, Sigtuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förelägga Sigtuna kommun att;
1. snarast, men senast 1 år efter att detta beslut har vunnit laga kraft
bestämma verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten som
omfattar minst området Holmen Bodarna i Sigtuna kommun, se karta i
bilaga 1.
2. Samt snarast, men senast 3 år efter att detta beslut vunnit laga kraft,
tillgodose områdets behov av vattentjänster gällande dricksvatten och
spillvatten genom en allmän anläggning.

Motivering
Dricksvatten
Marken i området består av relativt tunna jordlager av genomsläpplig sandig
morän och berg i dagen (se bilaga 4 - jordartskarta) vilket ger ett dåligt skydd för
grundvattnet. Att anlägga nya dricksvattentäkter inom området skulle därför
innebära stora risker att föroreningar kontaminerar grundvattnet vilket riskerar att
påverka människors hälsa negativt. Att tillgodose områdets bostäder med
dricksvatten genom enskilda lösningar ser Länsstyrelsen därför inte vara möjligt.
Länsstyrelsen bedömer således att till skydd för människors hälsa behöver
dricksvattenbehovet för områdets bostäder fortsatt ske i ett större sammanhang.
Avlopp - spillvatten
Områdets markegenskaper medför att det är en hög geologisk risk att en
förorening når grundvattnet, samt att näringsläckage kan ske till närliggande
vattendrag från strandnära fastigheter. Detta tillsammans med det faktum att
många avlopp ligger inom inströmningsområde för den samfällda vattentäkten (se
bilaga 2, vattenskyddsområde) eller i närhet till Skofjärden som är en känslig
recipient avseende näringsämnen, medför att riskerna är höga även om
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Till följd av att anläggningar som uppfyller
hög skyddsnivå ofta innebär komplexa reningsverk och/eller flera reningssteg
krävs högre kompetens och skötsel för att de ska kunna drivas ändamålsenligt.
Med anledning av svårigheten att upprätthålla rätt kompetens och skötsel ökar
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00
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www.lansstyrelsen.se/stockholm
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risken för driftstörningar som i sin tur kan medföra att otillräckligt renat
avloppsvatten släpps ut med antalet anläggningar och utsläppspunkter. Att
området innehar ca 60 bostäder medför att denna risk är hög om avloppsfrågan
ska lösas med enskilda anläggningar. Att viss del av bostäderna brukas som
fritidsbostäder ser Länsstyrelsen som ytterligare en riskfaktor då belastningen på
sådana anläggningar sker stötvis vilket ofta påverkar reningen negativt samt att
dessa anläggningar inte har samma kontinuerliga tillsyn som anläggningar vid ett
permanentboende.
VA-utredningen menar att de fastigheter som ligger inom vattenskyddsområdet
ska lösa avloppsfrågan genom att leda WC-vatten till en sluten tank för
uppsamling och borttransport med slambil och att BDT-vatten ska ledas till en
gemensam anläggning placerad utanför vattenskyddsområdet. Utredningen menar
även att det vid nyanläggning varken bör tillåtas att behandlat WC-vatten eller
BDT-vatten infiltreras inom vattenskyddsområdet, Länsstyrelsen menar att dessa
förutsättningar omöjliggör att en enskild fastighetsägare ska kunna lösa
avloppsfrågan på ett ur både miljö- och hälsoperspektiv godtagbart sätt.
Länsstyrelsen menar därför att den i VA-utredningen föreslagna lösningen talar
för att avloppsfrågan måste lösas samlat.
Därtill ser Länsstyrelsen inte att slutna tankar är en långsiktig hållbar lösning för
så många fastigheter inom ett begränsat område, bland annat med hänsyn till
transportbehovet.
Länsstyrelsen bedömer därför sammantaget att även avloppsförsörjningen
avseende spillvatten i området behöver lösas gemensamt.
Kommunens skyldighet
Länsstyrelsen anser således att området Holmen Bodarna utgör ett sådant område
där vattenförsörjning och avlopp enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, LAV, behöver ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön. Därmed är kommunen också skyldig att
bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av vattentjänster
tillgodoses genom en allmän anläggning. Länsstyrelsen får med stöd av 51 § LAV
förelägga en kommun att fullgöra denna skyldighet.
Då avloppssituationen redan idag utgör en risk för att grundvattnet förorenas, samt
att dricksvattenanläggningen både är i behov av upprustning för att fungera
tillfredsställande, samt att kunskap och driftpersonal numera saknas, bedömer
Länsstyrelsen att 1 år är en rimlig tid för när verksamhetsområde ska vara bestämt
för området. Mot bakgrund av att det behövs tid för att planera, upphandla och
genomföra fysiska arbeten bedömer Länsstyrelsen dock att 3 år är en rimlig tid för
att tillhandahålla vattentjänster gällande dricks- och spillvatten för området genom
en allmän anläggning.
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Redogörelse för ärendet
Den 15 januari 2019 inkom representanter för en del av de boende i området
(fortsättningsvis kallade anmälare) med en begäran om tillsyn enligt
vattentjänstlagen till Länsstyrelsen. Av begäran framgår sammanfattningsvis att
det finns en gemensam vattentäkt med två brunnar som förser området med
dricksvatten året om. Dricksvattenanläggningen sköts av en samfällighet.
Fastigheterna i området har idag enskilda avlopp med varierande standard. När
kommunen genomförde en avloppsinventering i området 2011 konstaterades att
vissa inte uppfyller dagens krav på rening varav kommunens Miljö- och
hälsoskyddsnämnd ställde krav på åtgärder. Flertalet av avloppen ligger inom
inströmningsområde för den gemensamma vattentäkten och resterande avlopp
ligger nära Mälaren.
Vattensystemet anlades och installerades under 1970 och 1990-talen. Fram tills
nyligen har samfälligheten som driver anläggningen haft medlemmar med
kompetens i vattenfrågor och som dessutom varit villiga att vara ansvariga för att
sköta driften (prover, byte av ventiler, lagat läckor). Detta har säkerställt
vattenkvalitet samt leverans av vatten till samfällighetens fastigheter. Framöver
kommer dock sådan kompetens inte längre vara tillgänglig för samfälligheten. De
personer som skött driften fram tills nu kommer inte längre att kunna fortsätta och
trots försök att hitta en extern driftansvarig har samfälligheten inte kunnat hitta en
ersättare. På senare tid har det varit mycket läckor på systemet och dess ålder
medför även behov av upprustningar. Det behövs också förbättringar på
vattenanläggningens reningsutrustning på grund av problematik med bl.a. uran.
För närvarande finns det ingen lösning på en gemensam avloppsanläggning.
Anslutning till en sådan är frivillig och endast hälften av medlemmarna har visat
intresse (ca 30 av ca 60 fastigheter). Avloppsfrågan går således inte att lösa på
frivillig väg vilket de boende menar innebär en stor risk för att dricksvattnet
förorenas men även risk för påverkan på den känsliga närmiljön i form av
våtmarker, Mälaren och växt- och djurriket. Förutom dessa risker ifrågasätter de
boende om det är långsiktigt hållbart att de fortsätter driva dricksvatten- och
avloppsanläggningar enskilt.
Platsbesök
Tisdag den 29 oktober 2019 genomförde Länsstyrelsen ett platsbesök för att få en
bättre bild över området inför kommande beslut. Dricksvattenverk och
avloppsreningsanläggningar inspekterades inte. Vid besöket närvarande
representanter från anmälare, Sigtuna Vatten & Renhållning samt från både
Sigtuna kommuns Miljö- och hälsoskyddsenhet och Stadsbyggnadskontor.
Vid besöket kunde Länsstyrelsen konstatera att det i området finns kraftigt
kuperade fastigheter samt att flertalet sluttar ner mot Skofjärden. I bilaga 3 finns
fotografier från besöket som illustrerar dessa förhållanden.

Beslut

4 (13)

Datum

Beteckning

2020-05-07

567-2494-2019

Bakgrund
Området Holmen Bodarna ligger längst västerut i Sigtuna kommun på en
bergsudde till vilken det är långt från befintligt verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Udden ligger strandnära i Skofjärden som är en vik i Mälaren och gränsar
till Ekoln i norr och Sigtunafjärden i söder.
Det bebyggda området ligger på en berg- och morän-höjd. Enligt VA-utredningen
varierar de topografiska höjderna i den kuperade terrängen med en högsta punkt
på ca + 36 m ner till knappt + 1 m RH2000 vid Mälarens vattennivå. Berg i dagen
finns på ett flertal ställen. Jorddjupet är annars relativt litet och består av sandig
morän (se bilaga 4 – jordartskarta). Öster om området finns ett fält som är en
dalgång i berget med friktionsmaterial i botten som överlagrats med lera.
Utifrån VA-utredningen för Holmen Bodarna framgår att området är ett
omvandlingsområde, dvs ett äldre fritidshusområde där flera har bosatt sig
permanent. Hela Holmenområdet (59 fastigheter) har detaljplan (byggnadsplan)
som fastställdes 1952 och ger en byggrätt om 120 m2. Tomterna varierar mellan
1 500 – 2 700 m2. Söder om planlagda Holmen finns sex fastigheter, Bodarna,
som tillsammans med Holmen är uppräknad som en sammanhållen bebyggelse i
kommunens översiktsplan 2014.
Inom området leder idag cirka hälften av avloppsanläggningarna WC-vattnet till
en sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till en infiltration. Sju
fastigheter leder allt avloppsvatten till sluten tank. Sex fastigheter försörjs genom
två mindre gemensamhetsanläggningar. Fem fastigheter har egna
minireningsverk. Två fastigheter har torrtoalett och BDT-vatten kopplat till
infiltration och sju fastigheter har både WC- och BDT-vatten kopplat till
slamavskiljare med efterföljande infiltration.
Skofjärden har enligt VattenInformationsSystem Sverige (VISS)
övergödningsproblematik på grund av belastning av näringsämnen där enskilda
avlopp anges vara en betydande påverkanskälla för problematiken. På grund av
övergödningsproblematiken har Skofjärden dålig ekologisk status.
Holmen Bodarna är, på grund av den direkta anslutningen till Skofjärden, klassat
som ett ESKO-område i kommunens vattenplan (2016). Enligt 3 § 3 kapitlet
miljöbalken är ESKO-områden sådana som är särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt och därför ska skyddas så långt möjligt mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.
Det finns en gemensam vattentäkt med två brunnar, en grävd i norr och en
bergborrad i söder, vilka körs växelvis och förser området med dricksvatten året
om. Enligt VA-utredningen har den grävda brunnen relativt gott närskydd då den
omgivande marken består av lera som tätar mot de vattenförande jordlagren där
brunnen tar sitt vatten (se bilaga 4 – jordartskarta). Den bergborrade brunnen är
belägen i ett markområde med endast ett tunt sandigt moränlager direkt på berget,
vilket inte ger samma skydd som lera. Någon enstaka fastighet har dock egen
brunn. Som skydd för grundvattentillgången i området fastställde Länsstyrelsen
1994 ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. Inom skyddsområdet
finns 18 bebyggda fastigheter. Dock finns fler fastigheter inom vattentäktens
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tillrinningsområde då hela tillrinningsområdet inte omfattas av skyddsområdet.
Både i kommunens VA-utredning samt i yttranden från både Sigtuna kommuns
Kommunstyrelse och Miljö- och hälsoskyddsnämnd, lyfts frågan att
vattenskyddsområdet därför behöver utvidgas för att grundvattnet ska få ett
ändamålsenligt skydd.
I vattenskyddsföreskrifterna för det inre skyddsområdet anges följande
”Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Nya
avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas. Utsläpp från befintliga
anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar är förenliga
med bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen”. För det yttre
skyddsområdet gäller samma reglering med undantag för att nya tillstånd för
avloppsanläggningar kan ges vid godkännande från Länsstyrelsen under
förutsättning att systemen är helt täta.
VA-planer för dricksvatten och spillvatten
I Sigtuna kommuns VA-plan som fastställdes 2017 är området klassats som ett av
två utredningsområden som rankas vara i störst behov av en förändrad VAstruktur i kommunen. På grund av att området bedöms vara svårt att ansluta till
kommunal anläggning via överföringsledning samt att det i området råder lågt
bebyggelsetryck rankas dock området ner.
Enligt VA-utredningen som gjordes till följd av VA-planen går det att lösa
dricksvatten- och avloppsförsörjning utan risk för påverkan på människors hälsa.
Utredningen kommer även fram till att en lösning med enskilt vatten och enskilda
avloppsanläggningar har liten påverkan på recipienten. I VA-utredningen framgår
dock att om förutsättningarna förändras eller om behovet av att skydda
människors hälsa eller miljön uppstår så har kommunen en skyldighet att ordna
vattentjänster.
Som lösning avseende områdets dricksvattenförsörjning föreslår utredningen att
den befintliga gemensamhetsanläggningen behålls. För att säkerhetsställa god
dricksvattenkvalitet betonar utredningen vikten av att denna anläggning sköts på
samma goda sätt som tidigare. Utredningen lyfter även vikten av att vattentäkten
fortsatt skyddas och att skyddet efterlevs, men att skyddsåtgärder även utanför
skyddsområdet bör vidtas, exempelvis undvika infiltration av WC-vatten.
Utredningen menar också att det kan vara befogat med en översyn av
skyddsområdet då gränsen i väster inte har dragits upp till ytvattendelaren.
Således ingår inte delar av vattentäktens tillrinningsområde i skyddsområdet
vilket strider mot Livsmedelsverkets råd om att hela tillrinningsområdet bör ingå i
ett vattenskyddsområde.
Som förstahandslösning avseende avlopp inom vattenskyddsområdet menar
utredningen att WC-vatten bör avledas med snålspolande teknik till en sluten tank
för uppsamling och sedan borttransport med slambil. Behandlat BDT-vatten bör
inte infiltreras inom vattenskyddsområde utan ledas vidare till ett närliggande dike
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för delvis infiltration och delvis avledning till recipient. Alternativt kan BDTvatten från fastigheter inom vattenskyddsområdet avleda BDT-vatten till en
gemensam BDT-anläggning som placeras utanför vattenskyddsområdet.
Utredningen menar slutligen att det generellt är viktigt vid nyanläggning att
varken behandlat toalettvatten eller BDT-vatten tillåts infiltrera inom
vattenskyddsområde.
Yttranden
Skrivelsen om begäran om tillsyn från anmälarna har översänts för yttrande till
Sigtuna kommuns Miljö- och hälsoskyddsnämnd samt till Kommunstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden inkom med yttrande den 28 februari 2019 och
Kommunstyrelsen inkom med ett yttrande den 24 april 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden framför i sitt yttrande bland annat följande
angående dricksvatten i området:
”Enligt livsmedelslagstiftning ska dricksvatten, som är ett livsmedel, vara säkert
att förtära. Detta innebär bland annat att den ansvarige som producerar
dricksvatten som ska försörja samfälligheten ska ha de resurser och kunskaper
som krävs för att producera dricksvatten alla dagar året om. Kan inte distribution
av rent och hälsosamt dricksvatten garanteras så kan miljö- och
hälsoskyddsnämnden behöva vidta de nödvändiga åtgärder som krävs.
Dricksvatten som levereras till boende i samfälligheten ska vara säkert att dricka.
För området finns vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet är fastställt av
Länsstyrelsen 1984. Vattenskyddsområdets omfattning är begränsat och det finns
anledning att förvänta att det utifrån dagens praxis skulle behöva utvidgas för att
ändamålsenligt kunna skydda vattentäkterna. Under 2014 genomfördes ett projekt
med inriktning på vattenskyddsområden i kommunen. I samband med detta fördes
dialog med huvudmannen för vattentäkterna vid Holmen Bodarna där behovet av
revision av vattenskyddsområdet och dess bestämmelser framfördes.”
Vidare framför Miljö- och hälsoskyddsnämnden i sitt yttrande bland annat
följande angående avlopp i området:
”För Holmen Bodarna finns detaljplan (byggnadsplan) från 1952. Ursprungligen
var området avsatt som fritidsområde och endast sommarvatten och torrtoaletter
var tillåtna. Sedan länge har detta frångåtts.
Enligt information från våren 2018 är avloppssituationen följande vid Holmen
Bodarna. Det finns 62 bebyggda fastigheter och ca hälften av dessa bedöms vara
permanent boende.
2011 genomförde Miljö- och hälsoskyddsnämnden en inventering av enskilda
avlopp i området och krav ställdes på åtgärder av påpekade brister.
Inventeringen innebar en förbättring av situationen i området. Man bör dock vara
medveten om att en inventering är en ”ögonblicksbild” som genomförs
förhållandevis sällan. Viktiga faktorer för avloppsanläggningens funktion som
underhåll/slitage, belastning och skötsel är svåra att bevaka för
tillsynsmyndigheten då dessa kan förändras kontinuerligt. Sedan flera år har en
diskussion förekommit om hur avloppssituationen på Holmen Bodarna långsiktigt
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ska lösas. Detta har inneburit att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte prioriterat
vidare tillsyn. Handläggning av inkommande ärenden har dock skett.
Boende har tagit kontakt med kommunen i syfte att i egen regi skapa
gemensamhetsanläggning för avlopp. Dessa initiativ har inte lett till något
resultat.
Att för enskilda tillfredsställande lösa avloppsfrågan, i området, är allmänt
besvärligt. Den standard som de boende önskar sig vad gäller avloppslösningar
är ofta svår att uppnå. Att hitta gemensamma lösningar i egen regi är en
möjlighet som uppmuntrats men som visat sig svår att genomföra. Vid en fortsatt
utveckling mot mer permanentboende och ökade standardhöjningar allmänt
bedöms svårigheterna öka och långsiktigt kan det också bli svårt att skydda
grundvattnet från påverkan.”
Av Kommunstyrelsens yttrande framgår bland annat följande:
”Enligt rapportens slutsatser kan man tänka sig att områdets VA-försörjning
klaras med samfällda lösningar, alternativt gemensamhetsanläggning för vatten
och enskilda avloppslösningar som håller hög skyddsnivå.
Det är inte sannolikt att området förtätas eller utökas då det ligger på en kulle
omgivet av Mälaren och låglänta områden. Ett orosmoment som framförts ur ett
belastningsperspektiv, är en möjlig förtätning med Attefallshus.
Utredningens resultat ska beredas vidare inför ett politiskt beslut i
kommunfullmäktige. Beslutet ska innehålla ett ställningstagande till om det ska
fortsätta vara enskilda lösningar eller om behovet är så stort ur miljö- och
hälsosynpunkt att det behövs ett VA-verksamhetsområde. Ärendeberedningen
kommer att ske under första halvåret 2019 för att möjliggöra ett beslut i
kommunfullmäktige under senare delen av året.”
Kommunens yttranden har översänts till anmälarna vilka inkom med synpunkter
den 6 juni 2019. Av anmälarnas yttrande framgår i huvudsak följande:
”Sedan VA-utredningen togs fram har förutsättningarna i området ändrats. Idag
står Holmen Bodarna inför en akut situation då vattenansvarige som sköter
samfällighetens vattenanläggning slutar under sommaren 2019 och
samfälligheten har inte kunnat hitta en driftorganisation som kan sköta
vattenanläggningen.
Det är inte som kommunen ifrågasätter i sitt yttrande, att samfälligheten
missköter anläggningen. Något som är en svårighet är att då det på frivillighetens
väg inte har gått att få till stånd en gemensam avloppsanläggning, även kan bli
svårt att få till stånd de stora reinvesteringar som krävs för
vattenledningssystemet. Detta då budgeten måste godkännas. Detta ger risk för
mindre kortsiktiga lösningar. Med en kommunal lösning kan både avlopps- och
vattenfrågan lösas då alla måste ansluta sig. Detta är en långsiktig lösning.
Möjligheten med en gemensam anläggning för hela området i egen regi har redan
prövats utan resultat då endast knappt hälften av fastighetsägarna visade intresse
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och det bygger på frivillig anslutning. Enligt VA-utredningen kvarstår då
alternativet att kommunen bygger en anläggning i sin regi och att
verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas.
Om inte en tillfredsställande avloppslösning kommer till finns det, som Miljö- och
hälsoskyddsnämnden påpekar i sitt yttrande, risk för att grundvattnet blir svårt att
skydda. Enskilda avloppslösningar som föreslås är inte något hållbart alternativ.
Om avloppslösningarna fortsätter vara enskilda kan risker finnas för att
anläggningarna är felaktigt byggda eller missköts och därmed innebära en risk
för recipienten och påverkan på grundvattnet och därmed dricksvattnet.
Ur ett större miljömässigt och hållbarhetsperspektiv är en kommunal lösning för
vatten och avlopp troligtvis att föredra av flera anledningar. En sådan lösning
borde vara långsiktigt mer hållbar då utsläppen till recipient från en
avloppsanläggning blir mindre än från flera. Anläggningen blir även lättare att
kontrollera då det är en anläggning och en utsläppspunkt som ska skötas och
kontrolleras. För både vatten och avlopp skulle skötseln utföras av en
professionell driftsorganisation vilket också ger större säkerhet både för miljön
och för hälsan. Riskerna för grundvattnet minimeras.
Transporterna för tömning av tankar och slam minskar om det inte är enskilda
lösningar och därmed även utsläppen från lastbilar. Om avloppen skulle fortsätta
vara enskilda och vattenskyddsområdet utökas innebär det troligtvis ytterligare
fler slutna enskilda tankar och därmed fler transporter.”
Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Sigtuna Vatten och Renhållning
tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, meddelade att anmälarnas yttrande inte
föranledde något tillägg eller ändring av deras tidigare meddelade yttranden.

Beslutande
Beslutet har fattats av enhetschef Lena Pettersson med miljöhandläggare Marielle
Sundström som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Katarina
Svedelius, jurist, medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan endast överklagas av Sigtuna kommun. Överklagandet ska ha
kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet meddelades,
annars kan överklagandet inte prövas. Länsstyrelsen kommer att, efter
rättidsprövning, sända skrivelsen med överklagandet vidare till mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för prövning.
Övriga berörda i ärendet, t.ex. boende i området, kan inte överklaga länsstyrelsens
beslut. Däremot kan boende väcka egen talan genom stämning i mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen prövar bland annat tvister om rätt
att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, skyldighet att betala avgift
eller avgiftens storlek, innebörden av avtal som parterna träffat,
skadeståndsskyldighet m.m.
För mer information, se www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark-och-miljodomstolen/VA-mal/.
Om ni vill ha ytterligare upplysningar kan ni vända er till länsstyrelsen.

Digital kopia
Anmälare - sara.agduhr.eronen@gmail.com, evalpmail@gmail.com
Sigtuna Vatten & Renhållning AB - greger.svensson@sigtunavatten.se,
agneta.holm@sigtunavatten.se
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun, miljokontoret@sigtuna.se
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Bilaga 1 – Karta över området Holmen Bodarna

Bilden visar området Holmen Bodarna som markerats med en röd linje.

Beslut

11 (13)

Datum

Beteckning

2020-05-07

567-2494-2019

Bilaga 2 – Vattenskyddsområde

På bilden syns skyddsområde för Holmens samfällighetsförenings vattentäkter
enligt beslut om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
grundvattentäkter på Bodarna 1:2, Sigtuna Kommun, beslutade av länsstyrelsen i
Stockholms län 29 mars 1994 (dnr 2470-1992-664). För att tydliggöra gränserna
har den yttre skyddszonen markerats med en röd prickad linje och de två inre
skyddszonerna med en heldragen gul linje.

Beslut

12 (13)

Datum

Beteckning

2020-05-07

567-2494-2019

Bilaga 3 - Foton från platsbesök 2019-10-29

Bilden visar bostäder som ligger i närhet till Skofjärden.

Bilden visar bostäder som ligger i områdets sydöstra del vilket är starkt kuperat.

Beslut

13 (13)

Datum

Beteckning

2020-05-07

567-2494-2019

Bilaga 4 – Jordartskarta

Bilden visar ett urklipp från SGUs kartvisare "Jordarter 1:25 000–1:100 000"
vilket ger en mycket översiktlig bild av jordarternas egenskaper.
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Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.
Överklaga skriftligt inom 3 veckor

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

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

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

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

Mer information finns på www.domstol.se.
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