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Remiss om Anmälningsplikt för bortledning av grundvatten 
från täkter av berg
Er beteckning: M2022/01762

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har beretts möjlighet att yttra sig över 
promemorian anmälningsplikt för bortledning av grundvatten från täkter 
av berg, M2022/01762. 

Länsstyrelsen anser att förslaget kan tillstyrkas med de nedan föreslagna 
ändringarna. 

Länsstyrelsens yttrande
I Stockholms län finns ungefär 30 bergtäkter varav Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för ungefär hälften. De flesta av täkterna leder bort 
grundvatten men enbart ett fåtal har tillstånd enligt 11 kapitlet 
miljöbalken för grundvattenbortledning. Länsstyrelsen anser därför att 
det tydligt bör framgå att förslaget enbart gäller täkter som har fått 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Punkt a kan 
då formuleras som: 

a) sker från en täktverksamhet som har bedrivits med stöd av 
tillstånd som meddelats enligt 9 kapitlet och 11 kapitlet 
miljöbalken,

Länsstyrelsen har ingen erinran vad gäller punkt b utan anser det rimligt 
att tidsbegränsa den anmälda vattenverksamheten för att inte 
grundvattenbortledning ska pågå längre än nödvändigt. Om bortledning 
av grundvatten sker i samma omfattning där påverkan på miljön och 
enskilda intressen redan beskrivits och prövats bör en fortsatt tillfällig 
grundvattenbortledning inte ge några betydande negativa 
miljökonsekvenser. Verksamhetsutövaren bör dock ha en intention att 
söka ett nytt tillstånd, och helst redan påbörjat tillståndsprocessen innan 
anmälan om vattenverksamhet görs. 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att de volymer som föreslås tillåtas 
inom anmälan är betydande och är avsevärt större än de volymer 
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ytvatten som tillåts ledas bort inom anmälningsplikten, se 19 § 9–10 pp i 
den aktuella förordningen. Länsstyrelsen anser att om förslaget tillstyrks, 
bör begräsningen återkoppla till bestämmelserna i det tillstånd som löpt 
ut, för att vara mer anpassat efter förhållandena på platsen och den 
omgivningspåverkan som redan prövats. Punkt c kan då formuleras som: 

c) avser maximalt den omfattning som angavs i det tillstånd som 
har upphört att gälla, dock högst 6000 kubikmeter grundvatten 
per dygn och 1 100 000 kubikmeter per år 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med 
miljöhandläggare Johanna Schütz som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har även miljödirektör Johanna Lindgren medverkat. 
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