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Enligt sändlista

Delegationsbeslut BMH 2052

HEMMESTATORP 1:1 och HEMMESTA 11:1: Beslut
avseende utfört underhållsarbete av ledning i
Hemmestaträsk
Beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. inkomna uppgifter om utfört arbete vid nedläggning av ledning i
Hemmestaträsk med utlopp i Torsbyfjärden föranleder åtgärd.
2. förelägga Tekniska nämnden i Värmdö kommun (212000-0035) att inom 4
månader från att beslutet vunnit laga kraft redovisa följande uppgifter till
bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:
a. beskrivning och bedömning av rörledning för utsläpp av
bräddavloppsvatten från Hemmesta pumpstation till Torsbyfjärden
samt dess förankring i botten i Hemmestaträsk
b. identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som
nedläggningen av ledningen i Hemmestaträsk kunnat medföra.
Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 1, 9, 22 § miljöbalken (1998:808).
Delegaten har enligt gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning ta
beslut.

Ärendet
Tillsyn av utförd nedläggning av ledning från Hemmesta pumpstation med utlopp
i Torsbyfjärden som återförlagts i Hemmestaträsk.
Bakgrund
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2017-09-28 om försiktighetsBesöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
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mått i samband med underhåll av ledning i Hemmestaträsk, beslut BMH4147. I
beslutet föreskrevs bland annat, att arbetet skulle ske i ett sammanhang och att
skyddslänsar skulle anordnas vid grumling. Tekniska nämnden skulle efter utfört
arbete redovisa till bygg- och miljöavdelningen hur många tyngder som lagts ned,
med vilket avstånd och noteringar om grumling uppstått vid arbetet.
Beslutet grundade sig på inkomna uppgifter från VA-enheten om att ca 100 st
tyngder skulle läggas ned på en sträcka om ca 2 000 m. Den 29 september 2017
inkom VA- enheten med korrigerat antal tyngder, totalt beräknades 275 st vikter
behöva läggas ned. Viktningen skulle motsvara en tyngd om 200-300 kg per
meter. 2018-01-31 inkom ny redovisning från VA- enheten med uppgift om att
355 st vikter á 500 kg placerats längs med hela ledningens sträckning och att
utifrån dykarens observationer uppstod en svag grumling som lade sig snabbt.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Arbetet påbörjades innan någon anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten. Utifrån
de uppgifter som redovisades till bygg- och miljöavdelningen i september 2017
beslutade nämnden om försiktighetsmått vid utförandet av arbetet.
Utifrån redovisningen av ändrat antal vikter, från 100 st till 275 st, bedömde
bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att ändring av antalet vikter inte
föranledde något ytterligare ingripande från nämnden. Något formellt beslut om
detta fattades inte. Det föreläggande om försiktighetsmått som reglerade hur
återförläggning av ledningen fick ske bedömdes omfatta även ändringen av
antalet vikter, då åtgärden i sig inte betraktades som anmälningspliktig. I det fall
grumling noterades vid återförläggningen skulle skyddslänsar anordnas.
Bakgrunden till denna bedömning är att arbetet skulle ske med försiktighet med
hjälp av dykare som placerade ut tyngderna och att placering av skyddsläns längs
hela sträckan bedömdes utgöra en större risk för grumling.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden var även av den uppfattningen att det var
brådskande att återförlägga ledningen i syfte att förhindra att eventuell brädd av
avloppsvatten inte skulle tränga upp i bostäder i närområdet då ledningen inte var
i bruk. I september 2017 inkom uppgifter om att bräddning har skett från
pumpstationen och i oktober 2017 misstänktes att brädden inte har gått via
bräddledningen till Torsbyfjärden utan till Hemmestaträsk. Utredning och
bedömning av tillsynsåtgärder gällande brädd från pumpstationen pågår i separat
ärende med diarienummer MIL.2017.5042.
Utifrån uppgifter som framkommit i ärendet efter årsskiftet 2017 bör åtgärden
åtminstone ha bedömts vara en anmälningspliktig vattenverksamhet utifrån 19 § 8
pt i förordning om vattenverksamhet (1998:1388). En anmälan om nedläggningen
av ledningen skulle därför ha skett i god tid innan åtgärden påbörjats.
Vid prövning av en anmälningspliktig vattenverksamhet ska bl.a. de uppgifter,
kartmaterial och miljökonsekvensbeskrivning som behövs redovisas till
tillsynsmyndigheten för bedömning av åtgärdens art, omfattning och
miljöpåverkan (se 20 § i förordning om vattenverksamhet). Bygg-, miljö- och
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hälsoskyddsnämnden har som tillsynsmyndighet möjlighet att kräva undersökning
från verksamhetsutövaren för att kunna utföra sin tillsyn (26 kap. 22 §
miljöbalken).
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att Tekniska nämnden, i efterhand, ska utreda och redovisa rörledningens utformning och förläggningen av
ledningen i Hemmestaträsk samt möjliga miljöeffekter åtgärden kunnat medföra.
Exempelvis bör det kontrolleras vilket avstånd det är mellan vikterna, stickprovskontroll av tjocklek och karaktär på sediment på ett urval av platser i Hemmestaträsk, vattendjup, uppgift om rörledningens och vikternas material, ålder och
beständighet. Utöver detta ska de miljöeffekter som nedläggningen av ledningen
kunnat medföra identifieras, beskrivas och bedömas.

Information och upplysningar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:
Delges beslut via e-post med MB
Värmdö kommun, Tekniska nämnden via Majken Elfström
majken.elfstrom@varmdo.se
Torsbys samfällighetsförening och Kolviks samfällighetsförening via Lisa
Rennerstedt lisa.rennerstedt@gmail.com
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Hur du utformar sitt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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