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Anmälan om vattenverksamhet gällande uttag av vatten i 
Rönningesjön

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Täby kommun inom fastigheterna Gribbylund 5:3, 
Rönninge 3:1 och Viggbyholm 29:2 i Täby kommun får bortleda ytvatten från 
Rönningesjön som mest 100 m3/dygn, dock högst 10 000 m3/år.
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått.

 Intagsröret där uttaget av ytvatten sker ska vara utformat så att fiskyngel 
och fisk förhindras att passera.

I övrigt får verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. Verksamhetens läge 
framgår av kartan i bilaga 1.
Beslutet gäller i 5 år från beslutsdatum.

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.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens läge (SWEREF 99): N 6 596 624, E 675 585
Täby kommun inkom den 25 april 2019 med an anmälan om vattenverksamhet. 
Av inkomna handlingar framgår i huvudsak följande.
Vid eventuellt bevattningsförbud planerar Täby kommun att ta sjövatten från 
Rönningesjön för bevattning av t.ex. nyplantering och garantibevattningar istället 
för dricksvatten. Storleken på uttaget är 100 m3/dygn och 10 000 m3/år.
Med hjälp av en dränkbar pump kommer vatten tankas upp direkt till en tankbil 
alternativt till en större tank för mellanlagring innan vattnet flyttas till tankbil. Val 
av plats är där kommunens entreprenörer enkelt kan komma åt med tankbil, 
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alternativt ha en uppställd tank för mellanlagring innan vattnet flyttas till tankbil, 
se bilaga 1.
Pumpen kommer vara försedd med anordning för att inte suga upp skräp och för 
stora växtdelar, vilket också innebär att fisk inte kommer sugas in. 
Åtgärden genomförs tidigast 1 maj, givet att ett bevattningsförbud finns så tidigt 
på året, troligen kommer åtgärden starta något senare om det behövs.
Tyresö kommun bedömer att åtgärden av inte medför någon påverkan på 
naturmiljö, kulturmiljö eller friluftsliv.
Handlingarna har remitterats till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund, 
Täby Fastighets AB, Rönningesjöns fiskevårdsområdesförening och Gribbylunds 
fastighetsägareförening. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör innebära 
någon miljöpåverkan av betydelse i Rönningesjön eller vattendraget nedströms 
under förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna 
och att försiktighetsmått följs.

Lagstiftning
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 2.

Beslutande
Beslutet har fattats av handläggare Joakim Holmbom Tisell.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Du kan överklaga beslutet

 Kopia till:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@srmh.se,  
Rönningesjöns fiskevårdsområdesförening och Täby fastighets AB, My Rönnols, 
my.ronnols@taby.se,  
Gribbylunds fastighetsägareförening, an.forsman@telia.com

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:an.forsman@telia.com
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Bilaga 1 – Beslutskarta
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Bilaga 2

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, 
Länsstyrelsen i Stockholms län,  104 22 Stockholm. Du kan även skicka in överklagandet 
via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste 
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

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 domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in 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
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig.  I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
stockholm@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 10 00. Ange beslutets 
diarienummer.
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