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Anmälan om vattenverksamhet avseende 
anläggande av våtmarker på fastigheten Akalla 4:1 i 
Stockholms kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband med att 
ni anlägger våtmarker på fastigheten Akalla 4:1 i Stockholm kommun.

 Åtgärderna får endast genomföras när det är låg vattenföring i 
vattendraget.

 Under byggskedet ska arbeten i vattenområdet utföras i ett sammanhang 
och endast under perioden 1 oktober till 31 mars för att minimera negativ 
miljöpåverkan. 

 Lämpliga arbetssätt och skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera 
grumling och spridning av sedimentpartiklar och föroreningar till 
Stordiket. 

 Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband 
med arbetet. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande 
material för oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner 
får inte utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. 
Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade drivmedel och 
miljövänliga oljor. 

I övrigt får verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. Verksamhetens läge 
framgår av kartan i bilaga 2.
Åtgärderna ska vara utförda senast 31 mars 2025. I annat fall ska en ny anmälan 
göras. 

Viktig information
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att ni har rådighet över 
vattenområdet. Rådighet kan ni ha genom att äga vattenområdet, via servitut eller 
genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten i 
anmälan.
Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön 
bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.
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Anmälaren ansvarar för att alla eventuella entreprenörer får kännedom om och 
efterlever de försiktighetsmått som gäller för detta beslut. 

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens ungefärliga läge (SWEREF 99 TM): N 6590609, E 664823 
Trafikverket inkom den 4 maj 2020 med en anmälan om vattenverksamhet till 
Länsstyrelsen. Anmälan avser anläggande av våtmarker i syfte att uppfylla krav 
om kompensationsåtgärder för intrång i Hansta naturreservat som uppkommer i 
samband med förläggningen av Förbifart Stockholm. Åtgärderna syftar också till 
att uppfylla krav i erhållen artskyddsdispens. 
Planerade åtgärder innebär att tre dammar ska anläggas och fungera som 
reproduktionsmiljöer för större vattensalamander. Dammarna är 490 m2 (A), 79 
m2 (B) respektive 74 m2 (C) stora och med ett maxdjup om 1,5 meter, se 
kartbilaga. 
Dammarna planeras ha förbindelse med och vattenförsörjs via Stordiket. 
Schaktning om 2,5 m2 kommer att ske i Stordiket för att förbinda dammarna med 
diket. 
En revel kommer anläggas mellan dike och damm. Denna släpper igenom vatten 
men inte fisk. Även befintlig damm kommer förses med en sådan revel. 
I Stordiket görs dämmen nedströms respektive damm för att tillse att en god 
vattennivå. 
Aktuell plats är den före detta motorkrossbanan i Hansta naturreservat. 
Vattenföringen i diket är låg, och ofta är diket torrt. 
Åtgärderna planeras utföras under perioden 1 oktober 2020 till 1 april 2021 för att 
undvika att skada lekande salamandrar och salamanderyngel. Vattenflödet i diket 
är mycket lågt och de begränsade arbetena som görs i Stordiket bedöms inte 
påverka naturvärden negativt. Grumlingsbegränsande åtgärder kommer att göras 
vid behov. 
Marken har provtagits för markföroreningar. Samtliga föroreningar finns i 
tillförda massor och i låga koncentrationer, och risken att föroreningarna ska 
påverka Stordiket negativt bedöms som låga. 
Anmälan har remitterats miljöförvaltningen samt exploateringskontoret i 
Stockholms stad. 
Exploateringskontoret anger i sitt yttrande att de som berörd markägare inte har 
några synpunkter på anmälan. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anger i sitt yttrande att under förutsättning att de 
angivna försiktighetsmåtten vidtas har de inga synpunkter på remissen och 
tillstyrker anmälan. Beträffande aktuella dämmen i trä bör de utformas så att 
reservatsförvaltaren kan reglera dämhöjden, t.ex. genom att ta bort/lägga till 
brädor. 
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Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör innebära 
någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under förutsättning att 
verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna och att försiktighetsmått 
följs.
Arbeten i ett vattenområde gör att det frigörs finkornigt material som orsakar 
grumling. Grumling kan ha en negativ påverkan på växt- och djurlivet genom att 
ljusklimatet förändras och att partiklar lägger sig på botten.
För att minimera spridningen av finkornigt material får arbetet inte ske vid höga 
vattenflöden. Lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera risken för 
spridning av sedimentpartiklar och föroreningar till Stordiket, exempelvis att 
bottenförankrad geotextil, halmbalar eller ris läggs nedströms diket.  
För att minska risken för störningar på större vattensalamander och andra 
organismer får grumlande arbeten enbart utföras under perioden 1 oktober till 31 
mars. Det är även viktigt att grumlande arbeten sker under en sammanhängande 
period för att minimera störningen. 
Körning med fordon på stranden kan orsaka skador. Därför är det viktigt att en 
lämplig grävmaskin används och att arbetena utförs under en tid på året då 
marken har hög bärighet. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av 
olja och andra kemikalier från arbetsfordon. Saneringsutrustning ska finnas 
tillgänglig. 

Lagstiftning
Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (MB) utgör bl.a. grävning och uppförande av 
anläggningar i vattenområden en vattenverksamhet. 
I enlighet med 11 kap. 9a § MB kan vissa vattenverksamheter, istället för att 
tillståndsprövas, anmälas till Länsstyrelsen. Vilka vattenverksamheter som kan 
anmälas finns redovisade i 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.
Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamheter förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått 
som behövs.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Johanna Schütz.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Du kan överklaga beslutet
2. Kartbilaga 

Kopia till:
Miljöförvaltningen Stockholms stad, dnr 2020-007703, 
miljoforvaltningen@stockholm.se, 
Exploateringskontoret Stockholms stad, 
Exploateringskontoret.expl@stockholm.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:miljoforvaltningen@stockholm.se
mailto:Exploateringskontoret.expl@stockholm.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 21065-2020.
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