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Mälarhamnar AB
Box 313
720 03 VÄSTERÅS

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd enligt
9 kap miljöbalken för dagvattenhantering vid hamnverksamhet, Västerås kommun
Verksamhetskod 63.10 enligt 24 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251)

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar med stöd av
24 kap 8 § 2 p. miljöbalken (1998:808) villkor 4 i Mark- och miljödomstolens dom
den 21 januari, Mål nr M 1983-15, för den hamnverksamhet som Mälarhamnar AB,
med organisationsnummer 556088-4727, bedriver i Västerås hamn, Västerås
kommun, innebärande att tidpunkten för när ett dagvattensystem med efterföljande
rening av dagvattnet ska vara taget i drift flyttas fram till den 15 maj 2018. Villkor 4
ska således lyda som nedan.
Tunglyftskaj, Bergrumsplan, Magasinplan och 70-talskaj
4. Ett dagvattensystem för delområdena med efterföljande rening av dagvattnet
samt med möjlighet till provtagning av utgående dagvatten ska vara taget i
drift senast den 15 maj 2018. Idrifttagande av reningsanläggningarna ska
anmälas till tillsynsmyndigheten i god tid.

Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningen i Vestmanlands tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tidigare prövning
Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län fattade den 24 februari 2015 beslut om
slutliga villkor för dagvattenhanteringen i Västerås hamn. Efter att Mälarhamnar
AB överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut bl.a. avseende villkor 4
ändrades villkoret av Mark- och miljödomstolen i dom den 21 januari 2016, Mål nr
M 1983-15 så att åtgärderna i stället skulle omfatta delområdena Magasinplan,
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70-talskajen, Tunglyftskajen och Bergrumsplan. Tidpunkten för när ett
dagvattensystem för delområdena skulle vara taget i drift för delområdena flyttades
i villkor 4 fram till den 30 december 2017.
Bolagets skäl för ansökan om ändring av villkor
Bolaget ansöker om att villkor 4 ändras så att tidpunkten för när ett dagvattensystem
med efterföljande rening ska tas i drift för de delområden som anges i villkor 4
senareläggs från den 30 december 2017 till den 15 maj 2018. Som skäl för detta
hänvisar bolaget till att tillståndsmyndigheten med stöd av 24 kap 8 § 2 p.
miljöbalken (1998:808) får ändra eller upphäva bestämmelser eller villkor i en dom
eller ett beslut om ändringen påkallas av omständigheter som inte kunde förutses
när tillståndet gavs samt åberopas följande omständigheter. Det är inte bolaget utan
fastighetsägaren, Teknik - och fastighetsförvaltningen i Västerås Stad som ansvarar
för projektering och genomförande av de åtgärder som är fastställda i domen.
Samråd om projektering av åtgärderna har skett med tillsynsmyndigheten. Endast
några detaljer avseende kajbandet på 70-talskajen ska kompletteras samrådsunderlaget.
En upphandling av de åtgärder som planeras för att uppfylla villkor 4 påbörjades
under vårvintern 2017 men endast ett anbud med ett pris som var mycket högre än
beräknad normalkostnad kom in och upphandlingen avbröts därför. Tillgänglig
entreprenörmarknad är hårt belastad och förfrågningsunderlaget har omarbetats för
att vara bättre anpassat till marknaden. Den avbrutna upphandlingen medför
därigenom problem med att kunna genomföra planerade åtgärder inom
genomförandetiden. Om tidpunkten för när åtgärderna ska vara genomförda flyttas
fram förväntas fler anbud kunna komma in med en mer attraktiv prisnivå. Dessutom
kommer ytbeläggningen i delområdena att kunna genomföras under lämplig årstid.
Åtgärderna kommer att påbörjas under hösten 2017.
Ärendets handläggning
Ansökan om ändring av villkor 4 kom in till Länsstyrelsen den 5 juni 2017.
Miljöprövningsdelegationen har genom remiss gett Länsstyrelsen i Västmanlands
län, som också är tillsynsmyndighet för hamnen, möjlighet att yttra sig över
bolagets ansökan. Yttrande från Länsstyrelsen kom in den 29 juni 2017.

Yttranden
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen framför att man har förståelse för bolagets behov av villkorsändring
och har inget att erinra mot att villkor 4 ändras så som bolaget önskar.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljöprövningsdelegationen kan som tidigare framförts i beslut och yttrande till
Mark- och miljödomstolen i samband med överklaganden av miljöprövningsdelegationens beslut, konstatera att tiden för prövning och genomförande av
åtgärder för dagvattenhanteringen i Västerås hamn har varit extremt lång. Under
denna tid har utsläpp av föroreningar från dagvatten till Mälaren kunnat fortgå utan
tillräcklig rening. Samtidigt kan konstateras att åtgärder nu står inför ett konkret
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genomförande vilket är tillfredsställande. Syftet med bestämmelsen i 2p 8 § 24 kap
miljöbalken är att kunna medge ändring av villkor eller bestämmelser vid
omständigheter som inte kunde förutses när beslutet meddelades. Bolaget har
möjlighet att i betydande uträckning själv kunna förebygga de problem som kan
uppstå vid en upphandling av åtgärder. Bl.a. genom att i ett så tidigt skede som
möjligt inleda projekteringen av åtgärder samt utarbeta ett bra förfrågningsunderlag
så att upphandlingen kan påbörjas. Möjligheten att få in realistiska anbud påverkas
dock i stor utsträckning av den aktuella marknaden. Dessutom är de olika åtgärder
som samtidigt är föremål för projektering och upphandling i hamnen för att åtgärda
dagvattenhanteringen omfattande. Miljöprövningsdelegationen har under de
aktuella omständigheterna därför förståelse för att förseningar kan uppstå i
upphandlingen innebärande att åtgärder riskerar att inte kunna genomföras inom
uppsatt tid. Länsstyrelsen i Västmanlands län delar denna bedömning av bolagets
behov av en villkorsändring och har inget att erinra mot att villkoret ändras i
enlighet med bolagets begäran.
Miljöprövningsdelegationen anser vid en samlad bedömning av de skäl som bolaget
framfört och med stöd av 2p 8 § 24 kap miljöbalken att villkor 4 kan ändras i
enlighet med bolagets önskemål.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 september
2017.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom.

Mikaela Öster

Lars Andersson

Ulf Lindblom

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås
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Miljö- och konsumentnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås
----------------------Akten
Miljöskyddsenheten (LA)
Rättsenheten (MÖ,GS)

