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1 Inledning 
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 

kap 24 § miljöbalken inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband 

med planerad utbyggnad av VA-försörjningen mellan Edsberg och Väsjön i 

Sollentuna kommun. Utbyggnaden omfattar cirka 1 000 meter förläggning av nya 

VA-ledningar, dels inom en infrakulvert, dels som konventionella ledningar. 

Samrådsredogörelsen beskriver hur samrådet har bedrivits, synpunkter som har 

inkommit samt bemötande av synpunkter. Samrådsredogörelsen skickas till 

Länsstyrelsen samt läggs upp på SEOMs hemsida som information till allmänheten. 

2 Samrådsförfarande 
I enlighet med bestämmelserna i 6 kap 4§ miljöbalken har samråd genomförts.  

Ett samrådsmöte hölls den 20/1 2023 med Länsstyrelsen Stockholm och Miljö- och 

klimatnämnden på Sollentuna kommun. 

Inför upprättande av ansökan till mark- och miljödomstolen har sökande genomfört 

samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter och organisationer. En kungörelse 

om samrådet publicerades i DN, SvD och Lokaltidningen Mitt i Sollentuna den 10 

december, se bilaga 1. Information om samrådet och inbjudan meddelades via post 

till berörda fastighetsägare samt e-post till myndigheter och organisationer. Inkomna 

yttranden kunde skickas in via e-post och post under samrådsperioden. 

3 Sammanställning av inkomna synpunkter med 

svar 
Utöver de som yttrat sig har följande ingått i samrådet men inte svarat: Trafikverket, 

Norrvatten, Skanova, Stokab och Vattenfall. Det är endast ett fåtal fastighetsägare 

inom utredningsområdet som valt att yttra sig. 

3.1  SGU 

Yttrande: SGU avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende.  

3.2 Naturvårdsverket 

Yttrande: Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

3.3 Edsängens villaägareförening 

Yttrande: 

Hej, 

Här kommer ett yttrande från Edsängens villaägareförening. Vi finns i den norra 

delen på utredningsområdet och har medlemmar som bor på Bäckvägen jämte 

ledningsdragningen. 
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Föreningen har inga synpunkter på var ledningsdragning sker eller vilken metod 

som används, men vi har synpunkter på sättet arbetet genomförs både av 

entreprenad och SEOM som beställare. 

Då det får ett par år sedan genomfördes ledningsdragning längs Skogsängsvägen 

upplevde många av våra medlemmar att spontande, grävande och återfyllande var 

en långdragen process. Det var tidiga mornar med maskiner som lät utan att något 

arbete pågick, en upplevelse av långa perioder där inget hände, otydlig information 

och marksättningar som påverkade fastigheter. 

För att upplevelsen av ert nödvändiga arbete ska upplevas positivt för oss boende, 

uppmanar vi er: 

• att vara noga med informationen till de fastigheter som ligger närmast 

ledningsdragningen. Informationen behöver vara relevant för mottagaren, 

innehålla vad som händer, när det händer och när det är tänkt att vara klart. 

• Information även till närområdet, inte bara till de närmsta fastigheterna 

• att entreprenören och beställaren samverkar om informationen 

• att närliggande fastigheter kontrolleras före och efter så att eventuell 

påverkan på fastigheten kan identifieras. Upplevelsen av bland annat 

sättningar och sprickor behöver ni hantera på ett bättre sätt än vid arbetet 

längs Skogsängsvägen. 

• att skyltning för alla trafikslag, bil, gång och cykel, är aktuell under hela 

byggperioden. 

I andra arbeten i vårt närområde har vi i dialog med kommunens projektledare 

konstaterat att det finns anvisningar och föreskrifter för hur entreprenören ska agera 

men att kommunen varit dåliga på att följa upp entreprenörens arbete. Här kan ni 

lätt visa hur bra det kan bli. 

Tack för möjligheten att yttra oss hälsar, 

Edsängens villaägareförening 

Svar: I projektet har man med sig erfarenheter från tidigare arbeten i området och är 

mån om att minimera påverkan på boenden. SEOM kommer att informera de som 

berörs av projektet före byggstart och kontinuerligt under byggtiden. Fastigheter 

som ligger inom 100 meters avstånd från de planerade arbetena kommer att 

besiktigas före byggstart. När arbetena är avslutade besiktigas fastigheterna igen. 

Detta för att kunna bedöma om arbetena har orsakat skador på fastigheterna. Har det 

uppstått skador som är orsakade av projektet hanteras dessa.  

3.4 Fortifikationsverket 

Yttrande: Den byggnation/sträckning som föreslås av SEOM ligger i anslutning till, 

men även i anspråkstagande av, ett område som omfattas av riksintresse för 

totalförsvarets militära del, dvs ett område som så långt som möjligt skall skyddas 

mot åtgärder som kan skada eller hindra dess värden eller användning. 
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Fortifikationsverkets uppfattning är att föreslagen byggnation/sträckning skulle 

kunna medföra påverkan på vår fastighet, och ha en inverkan på fastighetens 

användning. Detta kan omfatta påverkan på områden och anläggningar som utgör 

en förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade 

försvarsförmågan. Fortifikationsverket måste alltid ha tillträde till sin/sina 

fastighet/er dygnet runt utan några förekommande inskränkningar. Detta för att 

alltid kunna genomföra skarpa insatser, men också för att underhålla och utveckla 

objekten eller för Fortifikationsverkets personal att testa, utbilda eller anpassa. 

Svar: Idag finns det två in-/utfarter till fastigheten och minst en av dem kommer 

kunna hållas öppen under byggtiden. SEOM kommer att föra dialog med 

Fortifikationsverket om tillgänglighetskraven. 

3.5 Statens Geotekniska Institut 

Yttrande:  

SGI:s synpunkter 

Från slänter med mycket kraftig lutning väster om Jaktstigen och Flintlåsvägen 

sträcker sig slänter med kraftig lutning in i utredningsområdet (enligt 

Skogsstyrelsens produkt Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka 

erosin, ras och slamströmmar). Vi anser därför att det bör bedömas om det finns 

risker för ras, skred och erosion som behöver beaktas. Skogsstyrelsens produkt kan 

nås via SIG:s hemsida (sökväg: Startsida / Produkter & Tjänster / Kartor och GIS / 

Vägledning ras, skred, erosion). I övrigt har vi inga synpunkter. 

Svar: Ingen risk för ras, skred eller erosion bedöms föreligga längs den planerade 

ledningsdragningen väster om Jaktstigen och Flintlåsvägen. Det förekommer mest 

berg eller berg med tunt jordtäcke i detta område. Där den planerade infrakulverten 

ska dras finns ej slänter med kraftiga lutningar. 

3.6 Boende 1 

Yttrande: En bergvärmebrunn (strax utanför utredningsområdet), vilken borrades 

2019, är inte utmärkt på figur 8 och ni bör därför kontrollera att ni har ett aktuellt 

underlag. Det finns ju t ex risk att det saknas brunnar även inom utredningsområdet. 

Svar: Information om brunnar har hämtats in från SGU. Denna information kommer 

att kompletteras genom att stämma av med kommunen. Generellt så kommer inte 

bergvärmebrunnar att påverkas av ledningsomläggningen. Grundvattenbortledning 

sker övervägande i jord och kommer inte att leda till en avsänkning i berg. 

Erforderlig grundvattensänkning i jord kommer dessutom att vara temporär.  

3.7 Boende 2 

Yttrande: Nedan kommer mina synpunkter utifrån det samrådsunderlag som finns.  
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Den dragning som ska ske genom den skogsdunge som ligger precis intill 

Gärdesskolan ställer jag mig ytterst tveksam till, detta på grund av:  

Skogsdungen är en viktig plats både för skola och boende i området.  

Skolbarnen använder den under sina raster och den utgör ett betydande tillskott för 

skolgården. Boende barn leker i dungen på kvällar och helger.  

Vilken påverkan kommer grävningen att göra på den uppskattade dungen? 

Rimligtvis kommer grävningen att göra att flertalet träd försvinner och att rötter 

förstörs. Hur ska dungen bevaras samt återställas? 

Det är även skolväg för de yngsta barnen där den planerade grävningen är. Kommer 

man kunna säkerställa trygga skolvägar under grävningen?  

Flera hus i vårt brf-område är rödmarkerade där man indikerar att det är lermark, de 

ligger flera hus som ligger på samma mark som likaväl kan bli berörda. Det står i 

underlaget att den tekniska undersökningen ska fortgå. Kommer den 

undersökningen vara klar innan start för grävningen? Vem kommer att stå för 

eventuella skador på de hus som kan bli berörda?  

Och hur lång tid efter grävningen, grundvatten avledning kan hushåll kräva 

ersättning? 

Svar: Vid val och utformning av ledningsdragning har skogsdungens karaktär och 

funktion beaktats. Eftersom smalast möjliga schakt eftersträvas, berörs endast en del 

av dungen. Träd som ligger inom området för ledningsschakten i dungen kommer 

att behöva fällas. Detta innebär dock inte att alla träd i dungen fälls. En del av de 

träden som fälls är granar som börjat ruttna då miljön inte är gynnsam för dem. 

Lövträd och tallar som fälls kommer ersättas efter att ledningarna har anlagts. Träd 

och rötter som står i nära anslutning till schaktområdet kommer skyddas under 

byggtiden.  

Inom området för schakten finns större block som används vid lek. Dessa kommer 

flyttas till en ny plats för att behålla platsens karaktär. Större träd som rivs kommer 

att lämnas kvar för att gynna lekmöjligheter och gynna mångfalden i dungen. 

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat under byggtiden. De gång- och cykelvägar 

som stängs av under byggtiden kommer ersättas med tillfälliga gång- och 

cykelvägar.  

De tekniska undersökningarna kommer att presenteras närmare i tillståndsansökan 

och kommer att vara klara innan byggnation startar. 

Innan bygget startar kommer de fastigheter som ligger inom 100 m avstånd från de 

planerade arbetena att besiktigas. När arbetena är avslutade besiktigas fastigheterna 

igen för att se om några skador har uppstått. Har det uppstått skador som är 

orsakade av projektet hanteras dessa. 
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3.8 Boende 3 

Yttrande:  

Vårt hus är byggt 1945 med källare. Huset är grundlagd på utbredda plattor och 

sättningar har förekommit. En grundvattensänkning innebär troligen nya och 

allvarligare sättningar. Vad har ni för strategi för att undvika detta? Ni skriver endast 

att skador på egendom skall undvikas. Vid grundvattensänkning som berör hela 

området vill man ha en bättre redovisning över vilka åtgärder som ni tänker vidtar.  

Svar: När grundvattenbortledande arbeten pågår genomförs samtidigt kontroller av 

grundvattennivån samt sättningsrörelser i omgivningen. Om en 

grundvattenpåverkan uppkommer vidtas åtgärder för att förhindra att en skadlig 

grundvattensänkning uppstår. Åtgärder kan bestå av skyddsinfiltration för att höja 

grundvattennivån eller tätning av den spontkonstruktion som omgärdar schakten. 

Dessutom kommer byggmetoder att anpassas för att minska 

grundvattenbortledningen och grundvattensänkningens utbredning.  

Före bygget startar kommer de fastigheter som ligger inom 100 meters avstånd från 

den planerade ledningsschakten att besiktigas. När arbetena är avslutade besiktigas 

fastigheterna igen för att se om några skador har uppstått. Har det uppstått skador 

som är orsakade av projektet hanteras dessa. 

3.9 Boende 4 

Yttrande: Jag tycker inte dragningen ska gå genom dungen vi skolgården. Det 

kommer att skada många träd. Finns inte så många höga träd i området förutom 

dessa. Denna dunge fyller en stor funktion för lek och rekreation för barn och boende 

i området. Den nyttjas även väldigt mycket av skolan då skolgården är väldigt liten. 

Ängen och dungen, kommer dessa vara tillgängliga under arbetet? 

Hur säkerställer ni säkra skolvägar för barnen? Gångbanan vid dungen används 

nästa av alla småbarn som tar sig till och från skolan. 

Svar: Vid val och utformning av ledningsdragning har skogsdungens karaktär och 

funktion beaktats. Eftersom smalast möjliga schakt eftersträvas berörs endast en del 

av dungen. Träd som ligger inom området för ledningsschakten i dungen kommer 

behöva fällas. Detta innebär dock inte att alla träd i dungen fälls. En del av de träden 

som fälls är granar som börjat ruttna då miljön inte är gynnsam för dem. Lövträd och 

tallar som fälls kommer ersättas efter att ledningarna har anlagts. Träd och rötter 

som står i nära anslutning till schaktområdet kommer skyddas under byggtiden.  

Inom området för schakten finns större block som används vid lek. Dessa kommer 

flyttas till en ny plats för att behålla platsens karaktär. Större träd som rivs kommer 

att lämnas kvar för att gynna lekmöjligheter och gynna mångfalden i dungen. 

Arbetsområdet kommer vara inhägnat under byggtiden. De gång- och cykelvägar 

som stängs av under byggtiden kommer ersättas med tillfälliga gång- och 

cykelvägar.  
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3.10 Boende 5 

Yttrande: Vi har inget emot ledningsomläggningen i sig. Det vi är oroliga för är ifall 

grundvattenbortledningen påverkar vattenhalten på vår tomt med effekten att den 

främre delen av vårt hus, mot gatan, som inte vilar på berggrunden, kan sätta sig 

något. Det skulle kunna ge effekten att putsen på huset spricker och faller av.   

Det vi önskar är därför att nuskicket av putsen dokumenteras före 

grundvattenbortledningen för att senare kunna avgöra om putsen skadats av denna. 

Svar:  När grundvattenbortledande arbeten pågår genomförs samtidigt kontroller av 

grundvattennivån samt sättningsrörelser i omgivningen. Om en 

grundvattenpåverkan uppkommer vidtas åtgärder för att förhindra att en skadlig 

grundvattensänkning uppstår. Åtgärder kan bestå av skyddsinfiltration för att höja 

grundvattennivån eller tätning av den spontkonstruktion som omgärdar schakten. 

Dessutom kommer byggmetoder att anpassas för att minska 

grundvattenbortledningen och grundvattensänkningens utbredning.  

Före bygget startar kommer de fastigheter som ligger inom 100 m avstånd från den 

planerade ledningsschakten att besiktigas. När arbetena är avslutade besiktigas 

fastigheterna igen för att se om några skador har uppstått. Har det uppstått skador 

som är orsakade av projektet hanteras dessa. 

3.11 Boende 6 

Yttrande:  

Hej, 

We recently received this information in our mail box (see attachment). I would like 

to know how bad this work will affect our house and road. If this work will affect 

our house, or the other twin houses of our BRF, or long-term work nearby our house 

or on our road, we are not happy about this. Residents should be consulted, and 

long-term works can badly affect the quality of life of the people (families with 

children, and elderly people).  

Svar:  

This is a temporary construction work. However, the construction work will not 

affect your house since the house is not considered to be sensitive to a lowered 

ground water table. 

3.12 Boende 7 

Yttrande: Jag undrar om grundvattenbortledningen kan sänka grundvattnet i min och 

andras trädgårdar i berört område under projekttiden så att växtligheten skadas. 

Under vilken tid kommer arbete med grundvattenbortledning ske?  Om bevattning 

krävs av trädgårdar under aktuell tid pga grundvattensänkning kommer 

bevattningen i så fall att kompenseras av SEOM? 
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Svar: Växtligheten kommer inte att påverkas av verksamheten då växtligheten främst 

är beroende av markvatten och nederbörd, inte grundvatten.  

3.13 Boende 8 

Yttrande: Marken kring fastigheten är vibrationskänsligt och vi vill veta hur ni ska 

motverka skador på hus och egendom under arbetets gång.  

Då det har varit tidigare arbeten med tungtrafik som har trafikerat området har det 

gett tydliga sprickor så som vi har påpekat tidigare.  

Vi har nyligen avslutat en helt ny renovering och reparation så vill vi att detta ska 

dokumenteras och registreras så att ifall skador uppstår på grund av kommunens 

arbete så kommer vi kräva åtgärd samt reparation/kompensation för de uppkomna 

skadorna.  

Svar: Tung trafik kommer inte att åka från korsningen Bäckvägen—Skogängsvägen 

och norrut. 

Fastigheter som ligger inom 100 m avstånd från de planerade arbetena kommer att 

besiktigas före byggstart. När arbetena är avslutade besiktigas fastigheterna igen. 

Detta för att kunna bedöma om arbetena har orsakat skador på fastigheterna. Har det 

uppstått skador som är orsakade av projektet hanteras dessa. 

 

 

 

Bilaga 1. Kungörelser av samrådet i DN, SvD och Mitt i. 

 

 




