
From:                                 Frödin Nyman Sara
Sent:                                  27 Nov 2017 10:59:34 +0000
To:                                      'Nils Forsberg'
Subject:                             SV: Utveckling av våtmark, dnr: 43890-2017

Hej!
Ursäkta sent svar men det är ganska mycket på mitt bord just nu.
Jag ser att jag inte hunnit begära komplettering eller skicka föreläggande om avgift. 
Detta ska normalt ske ganska omgående.
Jag har nu bett vår sekreterare att skicka en begäran om betalning till er och jag ska se över ärendet.
Jag svarar på dina frågor i rött nedan.
Jag ska inleda handläggningen omgående och återkommer om jag vill ha kompletteringar.
 
Med vänlig hälsning
 
Sara Frödin Nyman
 
 
Sara Frödin Nyman
Handläggare vattenverksamhet
Enheten för miljöskydd
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 12 94
sara.frodin.nyman@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
 
 

 
Från: Nils Forsberg [mailto:Nils.Forsberg@solna.se] 
Skickat: den 8 november 2017 17:20
Till: Frödin Nyman Sara <Sara.Frodin.Nyman@lansstyrelsen.se>
Kopia: Tekniskanämnden <tekniskanamnden@solna.se>
Ämne: Utveckling av våtmark, dnr: 43890-2017

 
Hej!
Tekniska förvaltningen i Solna har nyligen skickat in en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen 
och jag såg i diariet att du handlägger ärendet. Vi har några frågor:

 I SFS 2005:571, 11 kap, 9b § anges att ”en anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas 
tidigast åtta veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något 
annat”, men anmälningsblanketten anges att ”den anmälda vattenverksamheten får inte påbörjas 
förrän du mottagit Länsstyrelsens beslut i ärendet”. Jag antar att det betyder att vi måste invänta 
ett formellt beslut från länsstyrelsen även om det gått mer än åtta veckor? Hur lång 
handläggningstid brukar det vara?

 

mailto:sara.frodin.nyman@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm


Ja, vi tar fasta på ”om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat” och meddelar detta i vårt 
meddelande om betalning som skickas i början av ärendets handläggning. 
På vår hemsida står att handläggningstiden nu är 10 månader. I en del fall stämmer faktiskt detta 
eftersom vi länge varit underbemannade, men normalt sätt ska det ta 2-3 månader. I ert fall ska jag 
försöka handlägga skyndsamt men kan inget lova.
 

 Det framgick på anmälningsblanketten att prövningen av anmälan inte påbörjas förrän avgiften är 
betalad. Vi är angelägna om att komma igång med arbetet före årsskiftet och vill därför betala så 
snart som möjligt. 

I ert ärende har detta missats så ni ska omgående få en faktura.
 

 En bostadsrättsförening som äger en fastighet norr om våtmarken har hört av sig till Solna stad 
och i en skrivelse begärt att förvaltningen ska avbryta arbetet och hålla samråd med dem. De 
farhågor de tar upp anser vi oss kunna vederlägga, men vi är måna om att inte bli onödigt 
fördröjda. Vi har inte ansett att de är berörda eftersom projektet inte kommer att påverka deras 
fastighet. Finns det något regelverk som tydligt slår fast vem som kan anse sig vara berörd av ett 
visst projekt och därmed har rätt att kräva samråd? Skulle det räcka med att vi tar in ett yttrande 
från BRF:en och kompletterar vår anmälan?

Enskilda berörda är en bedömningsfråga utifrån planerad verksamhet, men anses normalt vara de 
närmast berörda fastigheterna. Det är väl bra om ni i detta fall samråder med bostadsrättföreningen för 
att lugna deras farhågor och lägger med deras yttrande i anmälan. 

 Konsulten som hjälper oss med projekteringen har efter att anmälan gjorts kommit fram till att vi 
inte bör leda in så mycket vatten från det passerande dagvattendiket. Därmed har behovet att 
skapa ett nytt utlopp från våtmarken västerut utgått och ersatts med ett mindre bräddavlopp mot 
befintligt dike vid koloniföreningen (som ska rensas). Men eftersom vi fortfarande vill ha en 
renande effekt på dagvattnet som kommer i diket norrifrån innan det släpps ut i Brunnsviken 
tänkte vi istället anlägga en separat reningsdamm. Skulle vi kunna inkomma med en 
komplettering till befintlig anmälan om vattenverksamhet ang. detta, eller behöver vi göra en 
separat anmälan om dagvattenreningsanläggning? 

 
När det gäller dagvattenanläggningar går de ofta ihop med vattenverksamhet i själva anläggningsskedet. 
Förutsättningen för att det ska vara en vattenverksamhet enligt 11kap. miljöbalken är nämligen att 
grävandet sker i ett vattenområde. Själva driften av dagvattenanläggningen som sådan är egentligen en 
miljöfarlig verksamhet och ska prövas enligt 9 kap. miljöbalken och anmälas till kommunen. Så om den 
nya reningsdammen ska anläggas i en våtmark eller annat vattenområde, då kan ni komplettera er 
befintliga anmälan till oss. Om ni ska anlägga denna damm genom att gräva i torrhet (dvs. inte i 
vattenområde), då är det inte vattenverksamhet utan ska endast anmälas till kommunen. Hoppas detta 
klargjorde annars kan vi resonera per telefon.
 
 
 

 



 
 
Med vänliga hälsningar
 
Nils Forsberg
Stadsträdgårdsmästare
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