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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Dag och tid Torsdagen den 22 april kl. 18.30  

Plats  Skype-möte och Täby kommunhus, sal 4747 

Beslutande Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Övriga deltagare Ersättare och tjänstemän  

Dagordning 

Nr.  Ärende  Bilaga 

1. Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning

2. Muntlig information från kontoret

- Kommande revidering av SPAT-överenskommelsen
Lisa Andersson

- Tillståndsgruppens utredningsprocess
Pia Roos

- Aktuellt om kontorets trängseltillsyn
Martin Rodell

- Övrig information från kontoret
Martin Rodell

3. Budgetuppföljning per den 31 mars 2021

Dnr: SRMH 2021-940 

3:1 

4. Årsrapport från dataskyddsombudet 2020

Dnr SRMH 2021-438 

4:1 – 4:2 

5. Yttrande över förslag till detaljplan för Domaren 15, Vaxholm

Dnr SRMH 2021-657 

5:1 – 5:2 

6. Yttrande över ytterligare handlingar i ärende avseende ansökan
om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och
sjökabelförband inom Vaxholms och Österåkers kommuner

Dnr: SRMH 2020-2349 

6:1 – 6:4 
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7.  Serveringstillstånd för Restaurang Eskader, Täby 
 
Dnr: SRMH 11.01-2021-9 
 

7:1  

8.   Serveringstillstånd för Grazie, Täby 
 
Dnr: SRMH 11.01-2021-6 
 

8:1 

9.  Serveringstillstånd för Syrran & Jag, Vaxholm 
 
Dnr: SRMH 11.01-2020-224 
 

9:1 

10. Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut 
 
a) Delegationsbeslut 2021-03-01 – 2021-03-31 Ecos 1 och 

tillståndsärenden 
 

b) Delegationsbeslut 2021-03-01 – 2021-03-31 Ecos 2 
 

c) Beslut om sanktionsavgifter 2020-03-01 – 2021-03-31 Ecos 2 
 

d) Beslut om viten 2020-03-01 – 2021-03-31 Ecos 2 
 

10:1 - 10:4 

11. Meddelanden 
 
Dnr: SRMH 2021-13 

11:1 
 

12.  Övrigt  

 
Välkommen!    
 
 
Annica Nordgren Nina Svensson 
Ordförande Nämndsamordnare 
 
 

 
 

Information om det digitala sammanträdet 
 
Även denna gång uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på distans via sin iPad. 
Detta för att minska risken för smittspridning. Ordförande och några få tjänstemän är på plats i 
kommunhuset och administrerar Skype-mötet. Deltagande fysiskt på plats avrådes, men är 
tillåtet.  
 
Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har frågor om 
distansdeltagande.  

 
E-post: nina.svensson@srmh.se  
Telefon: 08-57866329 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK   

Malin Jonsson SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 

OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

 

 Dnr: SRMH-2021-940  

 

Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna Budgetuppföljning per 
mars 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd daterad den 
16 april 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade 
budgetuppföljning per mars 2021.  

Ärende 

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år 2021 är på budget. 

Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser bestående av kommande 
statsbidrag och ökade personalkostnader till följd av covid-19. 

 

Ann-Charlotte Mann    Malin Jonsson 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling   Controller 
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Ekonomi 

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2021 är på bud-
get. 
  
Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser bestående av kom-
mande statsbidrag och ökade personalkostnader till följd av covid-19. 

  

SRMH 
Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Intäkter 6,4 5,2 20,5 20,5 0,0 0 % 

Kostnader -6,7 -6,9 -27,5 -27,5 0,0 0 % 

Nettokostnader -0,3 -1,7 -6,9 -6,9 0,0 0 % 

Utfallet för SRMH efter mars är en positiv avvikelse med 1,4 mnkr, vilket motsvarar 
83 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen återfinns till största del under in-
täkterna. Under 2020 uppstod en kontrollskuld inom livsmedelsgruppen till följd av 
covid-19. Intäkterna från föregående år har flyttats över till innevarande år för att fi-
nansiera arbetet med att arbeta ned den uppkomna kontrollskulden. 
  
Prognosen på helår är på budget. Överföringen från föregående år samt statsbidrag 
ska finansiera de ökade personalkostnader som uppstår i arbetet med kontrollskul-
den samt den extra trängseltillsynen som verksamheten utför. 
  
Täby kommuns beslut att SRMH inte ska ta ut någon avgift för tillsynen för serve-
ringstillstånden under 2021 medför en kostnad på ca 0,3 mnkr. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
 

SRMH 
Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

SRMH övergripande 1,4 -0,2 -1,3 -0,8 -0,5 58 % 

Miljöskydd -0,9 -0,7 -2,7 -2,7 0,0 0 % 

Livsmedel 0,5 -0,7 -2,3 -2,9 0,6 20 % 

Hälsoskydd -0,5 -0,1 -0,4 -0,6 0,2 35 % 

Tillståndsenheten -0,9 0,0 -0,3 0,0 -0,3 - % 

Nettokostnader -0,3 -1,7 -6,9 -6,9 0,0 0 % 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK   

Anna Brantberger 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 

OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

 

 Sammanträdet 2021-04-22  

 

Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 
för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd godkänner ”Årsrapport från 
dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd” daterad den 5 mars 2021. 

Sammanfattning 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens 
dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och bolag, 
med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har bedrivits 
under det gångna verksamhetsåret (2020).  

Ärendet 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhet. För att nämnden ska få en 
uppfattning om huvuddragen av det dataskyddsarbete som bedrivits under 2020 har Täby 
kommuns dataskyddsombud sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och 
bolag i kommunen. 

Större delen av året har mycket tid och resurser lagts ner på att hantera den rådande 
pandemin. Distansarbete har till stora delar blivit det nya huvudsakliga arbetssättet i flera 
delar av kommunens organisation med anledning av pandemin. Stödmaterial samt 
anvisningar, för hur distansarbete ska bedrivas utifrån ett integritets- och 
informationssäkerhetsperspektiv, har därför tagits fram. Även löpande rådgivning har givits 
gällande lagliga möjligheter kopplat till nya digitala tjänster, vilket pandemin har ställt krav på 
i samtliga kommunala verksamheter. 

Under året har en dokumenterad intern granskningsinsats påbörjats för samtliga nämnder och 
bolag beträffande ett urval av upprättade personuppgiftsbiträdesavtal1 i kommunen. Med 

                                                        
1 Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när en leverantör behandlar personuppgifter för nämndens eller 
bolagets räkning. 
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anledning av den rådande pandemin har aktuell granskning inte avslutats. 
Granskningsinsatsen planeras att avslutas under 2021.  

Ett arbete med att ta fram en kommungemensam process för anskaffning av digitala tjänster 
har också påbörjats under året. Detta för att dels säkerställa adekvat skydd för kommunens 
information, dels skapa en långsiktig och effektiv strategi för inköp av digitala tjänster i 
kommunen.  

Under sommaren 2020 meddelade EU-domstolen en dom som påverkar Täby kommuns 
möjligheter att använda sig av amerikanska molntjänster. Dialog pågår för närvarande med 
aktuella personuppgiftsbiträden för att utreda hur de hanterar konsekvenserna av denna dom. 

Vidare har utbildningsinsatser riktade såväl mot samtliga verksamhetsområden som vissa 
specifika funktioner inom kommunen genomförts avseende dataskyddslagstiftningen och 
informationssäkerhet. 

Olika typer av rättigheter finns för de personer som nämnder och bolag behandlar 
personuppgifter om.2 Statistik gällande hur dessa rättigheter använts finns redovisat i 
årsrapporten. Även statistik gällande rapporterade och dokumenterade 
personuppgiftsincidenter finns redovisat per nämnd i årsrapporten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
 
 

Bilaga  

1. Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd  

                                                        
2 Sådan person har exempelvis rätt att kostnadsfritt få en sammanställning över de personuppgifter som 
nämnden eller bolaget har lagrat beträffande denne (s.k. registerutdrag). Nämnden eller bolaget har 
även en skyldighet att tillse att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras vid behov (s.k. 
rätt till rättelse). Nämnder och bolag har också en skyldighet att radera personuppgifter (s.k. rätt att bli 
raderad). 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med 
och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige är därmed den som har det 
yttersta ansvaret för all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig i Täby kommun är respektive 
nämnd och bolag.   
 
Dataskyddsombudet (DSO) är den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, 
bland annat har till uppgift att lämna råd och stöd till den personuppgiftsansvarige samt kontrollera att 
dataskyddslagstiftningen följs inom organisationen. Detta sker exempelvis genom att DSO utför kontroller 
och informationsinsatser.  
 
Aktuell rapport beskriver huvuddragen av det dataskyddsarbete samtliga nämnder och bolag i kommunen 
har utfört under det gångna verksamhetsåret. 
 

1.2 Lagkrav 
I enlighet med artikel 38.3 i dataskyddsförordningen ska DSO rapportera om dataskyddsarbetet till den 
personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå, vilket sker genom denna årsrapport.1 

2 Regelefterlevnad 
2.1 Granskningar 
Löpande kontroller/granskningar genomförs i linjearbetet avseende verksamheternas hantering av 
personuppgifter. Under 2020 har en dokumenterad intern granskningsinsats påbörjats för samtliga nämnder 
och bolag beträffande ett urval av upprättade personuppgiftsbiträdesavtal2 i kommunen. Med anledning av 
den rådande pandemin har aktuell granskning inte avslutats. Granskningsinsatsen planeras att avslutas 
under 2021.  

3 Registerutdrag, rättelse och radering 
3.1 Bakgrund 
Dataskyddsförordningen har medfört att olika typer av rättigheter har tillkommit för de personer som 
nämnder och bolag behandlar personuppgifter om. Sådan person har exempelvis rätt att kostnadsfritt få en 
sammanställning över de personuppgifter som nämnden eller bolaget har lagrat beträffande denne (s.k. 
registerutdrag3). Vidare har nämnden eller bolaget en skyldighet att tillse att felaktiga personuppgifter 
korrigeras eller kompletteras vid behov (s.k. rätt till rättelse4). Nämnder och bolag har också en skyldighet att 
radera personuppgifter (s.k. rätt att bli raderad5). Detta är dock ingen absolut rättighet som gäller i alla 
sammanhang. 
 
3.1.1 Statistik registerutdrag, rättelser och radering 
Under 2020 har totalt 43 ärenden inkommit via E-tjänsten för personuppgiftshantering. Av dessa ärenden 
var två regelrätta begäran om registerutdrag. En begäran om registerutdrag avsåg Kommunstyrelsen samt 
Socialnämnden och en avsåg Barn- och grundskolenämnden. Vidare inkom sex regelrätta begäran om 
rättelse. En begäran om rättelse avsåg Stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- 
                                                           
1 Se Riktlinjer för dataskyddsombud s 18 i WP 243. 
2 Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när en leverantör behandlar personuppgifter för nämndens eller bolagets 
räkning. 
3 Jfr artikel 12 och 15 dataskyddsförordningen. 
4 Jfr artikel 16 dataskyddsförordnigen. 
5 Jfr artikel 17 dataskyddsförordnigen. Denna rättighet är även känd som "rätten att bli glömd". 
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och grundskolenämnden och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, två avsåg Barn- och 
grundskolenämnden samt Kultur- och fritidsnämnden, en avsåg Kommunstyrelsen och Barn- och 
grundskolenämnden, en avsåg Stadsbyggnadsnämnden och en avsåg Kommunstyrelsen. Resterande 
inkomna ärenden har exempelvis avsett begäran om allmän handling eller frågor kopplade till andra 
verksamheter inom kommunen. 
 
Tabell nr 1. Statistik registerutdrag, rättning och radering 

Antal begäran om registerutdrag 
2020 2 
2019 5 
2018 4 
Antal begäran om rättelse 
  
2020 6 
2019 8 
2018 9 
Antal begäran om radering 
2020 0 
2019 1 
2018 0 

 

4 Övriga aktiviteter 
4.1 Sammanfattning av övriga aktiviteter 2020 
Större delen av 2020 har mycket tid och resurser lagts ner på att hantera den rådande pandemin. 
Distansarbete har till stora delar blivit det nya huvudsakliga arbetssättet i flera delar av kommunens 
organisation med anledning av pandemin. Ett alltmer digitaliserat arbetssätt innebär också risk för att 
personuppgifter exponeras på ett otillbörligt sätt. Mot denna bakgrund har stödmaterial och anvisningar, för 
hur distansarbete ska bedrivas utifrån ett integritets- och informationssäkerhetsperspektiv, tagits fram. Även 
löpande rådgivning har givits gällande lagliga möjligheter kopplat till nya digitala tjänster, vilket pandemin 
har ställt krav på i samtliga verksamheter.6  
 
I samarbete med enheten för digital utveckling samt upphandlingsenheten har arbetet med ta fram en 
kommungemensam process för anskaffning av digitala tjänster påbörjats. Detta för att dels säkerställa 
adekvat skydd för kommunens information, dels skapa en långsiktig och effektiv strategi för inköp av digitala 
tjänster i kommunen.  
 
Under sommaren 2020 meddelade EU-domstolen en dom som påverkar Täby kommuns möjligheter att 
använda sig av amerikanska molntjänster. Domen innebär bl.a. att den lagliga grunden för att föra över 
personuppgifter till USA, det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan Europa och USA, inte ger ett tillräckligt 
skydd för personuppgifterna. Det är således inte längre tillåtet att använda sig av det avtalet som grund för 
att föra över personuppgifter till USA. Mot bakgrund av denna dom har en kartläggning av angivna 
underbiträden, i samtliga diarieförda personuppgiftsbiträdesavtal, genomförts för att identifiera eventuella 
överföringar av personuppgifter utanför EU/EES (främst USA). Underbiträden med koppling till USA har 
identifierats i genomgångna personuppgiftsbiträdesavtal. Dialog pågår för närvarande med aktuella 
personuppgiftsbiträden för att utreda hur de hanterar konsekvenserna av denna dom.  

                                                           
6 Exempelvis distansundervisning, filmning av kulturevenemang, digitala möten mellan personal, förtroendevalda och 
invånare etc. 
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4.2 Interna utbildningar 
Att kontinuerligt vidta kompetenshöjande åtgärder för medarbetare är en nödvändig del av arbetet med 
dataskyddsfrågorna inom kommunen.  
 
Att hantera personuppgifter på ett säkert sätt är av avgörande betydelse för dataskyddsarbetet. Detta är 
också av särskild vikt när alltmer av verksamheten blir digitaliserad. Under 2020 har utbildningsinsatser 
riktade såväl mot samtliga verksamhetsområden som vissa specifika funktioner inom kommunen 
genomförts. Under slutet av året lanserades en utbildning i informationssäkerhet för samtliga medarbetare. 
De flesta väntas genomföra denna utbildning under 2021. Utifrån önskemål inom nämnderna har även 
riktade utbildningsinsatser genomförts för vissa funktioner inom kommunen så som biståndsbedömare inom 
avdelningen äldreomsorg, familjeenheten inom avdelning individ och familj samt kommunikationsenheten. 

5 Personuppgiftsincidenter 
5.1 Rapporteringsskyldighet till Integritetsskyddsmyndigheten  
Av dataskyddsförordningen följer en skyldighet för nämnder och bolag att rapportera vissa 
personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).7 En personuppgiftsincident är en 
säkerhetsincident som rör personuppgifter. Incidenten kan till exempel handla om att personuppgifter har 
blivit förstörda eller ändrade, gått förlorade eller kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det har 
skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Alla incidenter är inte rapporteringspliktiga till IMY. Dock måste samtliga incidenter dokumenteras av den 
personuppgiftsansvariga nämnden eller bolaget.  
 

5.2 Statistik personuppgiftsincidenter 
Under året har totalt 19 personuppgiftsincidenter dokumenterats för kommunens samtliga nämnder och 
bolag, varav fem har rapporterats vidare till IMY. Detta kan jämföras med totalt 25 dokumenterade 
incidenter under 2019 (varav tre rapporterades vidare) respektive totalt 5 dokumenterade incidenter under 
2018 (varav samtliga rapporterades vidare). Orsaken till de flesta incidenter som upptäckts under året beror 
på den mänskliga faktorn och fel i det enskilda fallet. För Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har 
en personuppgiftsincident dokumenterats under 2020.  
 
Att en nämnd eller ett bolag har dokumenterat ett flertal personuppgiftsincidenter behöver dock inte vara 
en indikation på bristande säkerhet. Tvärtom kan det tyda på att verksamheten har både strukturer och 
rutiner som ger en god förmåga att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter.  
 
För att säkerställa att samtliga nämnder och bolag har tillräcklig kunskap om vad som är en 
personuppgiftincident och hur personuppgiftsincidenter ska hanteras planeras för ytterligare utbildning 
gällande detta under 2021. 
 
Tabell nr 2. Statistik dokumenterade och rapporterade personuppgiftsincidenter  
 

Personuppgiftsansvarig Dokumenterade 
2018 

Rapporterade 
2018 

Dokumenterade 
2019 

Rapporterade 
2019 

Dokumenterade 
2020 

Rapporterade 
2020 

Södra Roslagens 
miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

1 1 - - 1 - 

 

                                                           
7 Jfr artikel 33 dataskyddsförordningen. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

Postadress 
183 80 Täby 

Växel 
08-578 663 00

Hemsida 
www.srmh.se 

E-post
miljokontoret@srmh.se

Dnr: SRMH-2021-657.5519 2021-04-08 

Malin Lindkvist 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00

Domaren 15, Vaxholms kommun 

Yttrande över förslag till detaljplan för Domaren 15, Dp 
416, Vaxholms stad 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka detaljplan för Domaren 15 samt 
anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 

Sammanfattning 

Syftet med planen är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge 
byggnation av ett flerbostadshus. Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, 
mellan Kapellgatan och Hamngatan. Kontoret har följande synpunkter: 

• Kontoret anser att föreslagna dagvattenlösningar är bra. För att förhindra
dålig lukt i dagvattensystemet föreslår kontoret att systemet förbereds för
att enkelt kunna rensas från organiskt material i tilloppen till
makadammagasinen.

• Kontoret anser att risken för markföroreningar i planområdet har beaktats
i planarbetet.

• I planområdet planeras bostäder och verksamheter nära tillsammans
vilket kan innebära störningar som t ex buller och/eller lukt för de
boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, fläktar m.
Det är viktigt att beakta detta i planarbetet.

Bakgrund 

Syftet med planen är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge 
byggnation av ett flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet och anpass-
ning till befintlig miljö. Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus 
med ca 11 lägenheter. En del av bottenvåningen mot kapellgatan får använ-
das för centrumändamål av mindre störande karaktär. 

Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan. 

Planen bedöms inte innebära sådana ingrepp att miljökvalitetsnormerna över-
skrids. Enligt genomförd dagvattenutredning kommer exploateringen att med-
föra en liten ökning av dagvattenflöden och till viss del större mängd kväve i 
jämförelse med innan. Det ökade flödet samt föroreningsmängderna kommer 
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att omhändertas lokalt och renas och fördröjas. Föreslagen dagvattenlösning 
leder till en minskning av föroreningshalterna och föroreningsbelastningen 
jämfört med dagens läge för alla studerade ämnen förutom för kväve. Kväve-
halten ligger dock under riktvärdet från Regionplane- och trafikkontoret.  

Planerade åtgärder kommer att bidra till att dagvattenflöde och förorenings-
mängder minskar i jämförelse med dagens utsläpp, vilket i sin tur bidrar till 
att miljökvalitetsnormen för Södra Vaxholmsfjärden på sikt kan uppnås. Dag-
vattenhanteringen styrs genom kravställande på fastighetsägaren samt ge-
nom planbestämmelser. 

Enligt Östra Sveriges luftvårdsförbund är luftkvaliteten i Vaxholm god och 
inga normer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis 
begränsad trafik i stadskärnan. Planförslaget medför inge påverkan på gäl-
lande luftkvalitetsnormer. 

Som underlag inför detaljplaneprövningen har en miljöteknisk markundersök-
ning gjorts inom  planområdet. Syftet var att översiktligt undersöka de geo-
tekniska förhållandena för nybyggnation  av flerbostadshus samt översikt-
ligt undersöka förekomst av eventuella markföroreningar.  Markytan i det un-
dersökta området består i huvudsak av parkeringsmark. Markundersök-
ningen visar att det finns ställvis förorenade fyllnadsmassor. För att säker-
ställa att  marken saneras till godkända nivåer för känslig markanvändning in-
förs en administrativ  bestämmelse om ändrad lovplikt på plankartan som an-
ger att marksanering ska vara genomförd innan startbesked ges.  

Behovsbedömning för miljöbedömning 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

I planens samrådsskede framförde kontoret följande synpunkter: 

”Allt jordmaterial ska avlägsnas på fastigheten. I samband med schakt och 
transport av jordmassor krävs att man utför miljökontroll så att förorenade 
massor hanteras på rätt sätt och transporteras av godkända transportörer till 
godkänd mottagningsanläggning. Transportsedlar och mottagningsbe-
vis ska sammanställas och rapporteras till Södra Roslagens miljö  och hälso-
skyddsmyndighet.  Resultatet från utförd miljöteknisk markundersök-
ning ska enligt miljöbalkens upplysningsplikt  redovisas till Södra Rosla-
gens miljö och hälsoskyddsmyndighet.  Anmälan om efterbehandlingsåtgär-
der enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och  hälso-
skydd (SFS 1998:899) ska utföras i god tid innan markarbeten påbör-
jas på fastigheten Domaren 15. Anmälan ska göras till Södra Rosla-
gens miljö och hälsoskyddsmyndighet.’’  

Området bedöms inte vara bullerstört. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Dagvatten 

Kontoret anser att föreslagna dagvattenlösningar är bra. För att förhindra då-
lig lukt i dagvattensystemet föreslår kontoret att systemet förbereds för att 
enkelt kunna rensas från organiskt material i tilloppen till makadammagasi-
nen. 

Markföroreningar 
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Kontoret anser att risken för markföroreningar i planområdet har beaktats i 
planarbetet. 

Störningar från verksamheter 

I planområdet planeras bostäder och verksamheter nära tillsammans vilket 
kan innebära störningar som t ex buller och/eller lukt för de boende. Stör-
ningar kan uppkomma från varutransporter, fläktar m. Det är viktigt att be-
akta detta i planarbetet. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindkvist 

Inspektör 

Bilagor: 

Expedieras till: 

Plankarta

Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm 
Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret, 183 80 Täby  

Länk till planhandlingar: 

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-
planarbeten/dp-416--domaren-15





TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

Postadress 
183 80 Täby 

Växel 
08-578 663 00

Hemsida 
www.srmh.se 

E-post
miljokontoret@srmh.se

Dnr: SRMH-2020-2349.5519 2021-04-19 

Malin Lindkvist 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00

Vaxön 1:101, Kullö 1:2, Vaxön 1:81, Hammaren 3 och Engarn 1:12, Vaxholms 
kommun 

Yttrande över ytterligare handlingar i ärende som gäller 
ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark-  
och sjökabelförband inom Vaxholms och Österåkers
kommuner 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt 
eget yttrande.  

Sammanfattning 

Nämnden yttrade sig i december 2020 över en ansökan om anläggande och 
drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms 
kommuner. Sökande har bemött nämndens synpunkter och Nacka Tingsrätt 
vill nu ha ett yttrande från nämnden över bemötandet. Kontoret har följande 
synpunkter: 

Kontoret anser att det är viktigt att arbetet i Killingeviken utförs så sent på 
hösten som möjligt. Kontorets uppfattning är att isen inte lägger sig där 
förrän i januari. Kontoret anser att det är viktigt att arbetet inte utförs under 
vår och sommar p.g.a. de skäl som framfördes i det tidigare yttrandet. 

Bakgrund 

E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON eller Sökanden) ansökte i juli 2020 
om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av 
ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner, 
Stockholms län. Mark- och miljödomstolen har under hösten 2020 remitterat 
ut ansökan och därefter förelagt E.ON att bemöta vissa yttranden.

Nacka Tingsrätt har förelagt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
att lämna ett skriftligt yttrande över bemötandet från E.ON. 

Nämnden framförde följande synpunkter i sitt yttrande över ansökan 2020-
12-14:
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Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars 
t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och
på land i form av fisklek och häckande fåglar. Kontoret anser vidare att
arbeten i vatten i Killingeviken som även är lekvik för fiskar endast kan
utföras under perioden december-februari. Anledningen till detta är att
anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och bräckvattenmiljön i
Killingeviken är stressande för levande organismer. Bräckvattenmiljön är en
känsligare miljö än renodlat hav eller sjö. Om markföroreningar påträffas ska
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor underrättas.

E.ON bemöter nämndens synpunkter enligt följande:

E.ON bestrider ”de restriktioner avseende förläggningstid som miljö- och
hälsoskyddsnämnden framför. Med hänsyn till årstid, isförhållanden,
vattentemperatur etc bedöms det ej vara möjligt att utföra planerade arbeten
i vatten under perioden december-februari. Att begränsa tillåtligheten till
denna period är därmed ej möjligt.”

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret anser att det är viktigt att arbetet i Killingeviken utförs så sent på 
hösten som möjligt. Kontorets uppfattning är att isen inte lägger sig där 
förrän i januari. Kontoret anser att det är viktigt att arbetet inte utförs under 
vår och sommar p.g.a. de skäl som framfördes i det tidigare yttrandet.  

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindkvist 

Inspektör 

Expedieras till: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 40 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

  Mottagare, se nedan 

  

  
 
  

 
Parter: E.ON Energidistribution AB  
Målet gäller: tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av ett 
mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner  
 

 
Domstolen har fått in ytterligare handlingar i målet. Handlingarna finns bifogade. 

Lämna ett yttrande till domstolen 
Ni/Du ska lämna in ett skriftligt yttrande över det som står i handlingarna. Domstolen måste 
ha ert/ditt yttrande senast den 6 maj 2021. 

 

När ni/du skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni/du vill skicka dem 
på ett säkert sätt kan ni/du göra det via www.domstol.se/kontaktformular. 

Uppge ert/ditt namn, målnummer M 5425-20 och det telefonnummer som ni/du kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni/du frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni/du når oss enklast per telefon 08-561 656 40. 
 
 
Malin Medin 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 55 
 
Mottagare 
Ullah Eklund Westlin 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Sjöfartsverket 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Per-Erik Westlin 
Österåkers kommun 
 

Inkom
:2021-04-15 D
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H
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http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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Malmö, 2021-04-09 
 
 
Yttrande i mål M 5425–20  
E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON eller Sökanden) ansökte i juli 2020 om 
tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av ett 
mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner, 
Stockholms län. Mark- och miljödomstolen har under hösten 2020 remitterat ut 
ansökan och därefter förelagt E.ON att dels bemöta vissa yttranden (aktbilaga 
11,17, 18, 20–26, 27, 39, 42 samt 43–45), dels inge yttrande angående om det finns 
rättighetshavare som ska tas upp i sakägarförteckningen (avser aktbilaga 14, 28–38, 
42 samt 47–50). 
 
Bemötande av inkomna remissyttranden 
Nedan redovisas E.ON:s bemötande av respektive yttrande, i aktbilageordning. 
 

Ab 11, Sjöfartsverket 
För att erhålla erforderlig driftsäkerhet är det viktigt att, på de mest strandnära 
delarna av ledningssträckningen ha ca 1–1,5 m täckning ovanför sjökablarna. Som 
framgår av ansökan är avsikten att i huvudsak spola eller gräva ner kablarna i 
bottenmaterialet. Det kan dock inte uteslutas att täckning ovanpå ursprunglig 
botten kan komma att krävas, vilket i så fall skulle kunna påverka aktuellt 
vattendjup. Påverkan blir i så fall mycket lokal.  
 
Utläggning av sjökabel kommer att planeras med hänsyn till sjötrafiken och dess 
framkomlighet. Ambitionen är att planera och utföra kabelförläggningen på ett 
sådant sätt att störningar på sjötrafiken blir så begränsade som möjligt, men i vilken 
utsträckning som störning kan komma att uppstå kan ej bedömas i nuläget. 
I remissyttrandet angivna rutiner för information till Sjöfartsverkets Ufs-redaktion 
respektive VTS Stockholm kommer att följas.  
 
Den plats där aktiv kabelförläggning sker kommer att märkas ut, men då 
arbetsområdet är utsträckt kommer inte hela området att vara utmärkt under hela 
den tid då anläggningsarbete för sjökabel pågår. 
 
Behov av ankringsförbud kan komma att finnas utmed hela eller delar av 
sjökabelsträckan. Ansökan kommer i så fall att tillsändas länsstyrelsen för beslut.  

 

E.ON Energidistribution AB   

  

205 09 Malmö  

www.eon.se 
 
  

 

Konc: 7006 

 

Bankgiro: 5967-4770 

 

Org.Nr: 556070-6060 

Säte: Malmö 

 

 
Mark- och miljödomstolen 
vid Nacka Tingsrätt 
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Ab 17, Länsstyrelsen Stockholm 
Sökanden noterar de yrkanden som Länsstyrelsen föreslår i tillägg till yrkanden i 
ansökan, och har följande kommentarer: 
 

1. Den omfattande begränsning i tid som villkorsförslag 1 innebär kan ej 
accepteras. Orsakerna till detta är flera. Bland annat är det mindre lämpligt 
att förlägga sjökabel vid för låg temperatur i luft- och vatten. Vid låg 
temperatur blir kabeln stel och oflexibel att hantera, och riskerar att skadas 
vid utrullning från kabeltrumman. Ett annat skäl är att sjökabelförläggning 
är väderberoende och ej kan genomföras vid viss väderlek, exempelvis 
hård vind, vilken ofta förekommer under höst- och vinter. Förläggning 
behöver nödvändigtvis även ske vid isfria förhållanden, vilket gör att årets 
första månader i många fall är olämpliga. Av dessa skäl bedöms 
vinterhalvåret inte vara lämpligt för sjökabelförläggning. Önskvärt för 
projektet är att om möjligt kunna påbörja projektet tidig vår.  
 
Sjökabelförläggningen behöver kunna genomföras sammanhängande, då 
de speciella kabelutläggningsfartyg som krävs för leverans och förläggning 
av sjökabel ej bedöms finnas att tillgå i projektets närområde samt är 
kostsamma att etablera. Sjökabel beställs och tillverkas i för projektet 
specifika längder, eftersom skarvar på sjökabel är starkt oönskvärt (varje 
skarv medför en potentiell felkälla). Kabelförläggning för var och en av de 
två sjökabelsträckorna behöver därmed ske sammanhängande i tidtillfälle, 
utan avbrott. Sjökabelförläggning på aktuell spänningsnivå och 
ledningslängd medför mycket tunga kabeltrummor, vilket i sin tur kräver 
specialutrustade kabelfartyg. Kabelfartyget nyttjas för upphämtning av 
kabel vid fabrik, transport till projektområdet samt för förläggning. 
Kabelfartygets höga specialisering gör att det behöver beställas i god tid, 
vilket gör att det inte går att ha flexibilitet avseende förläggning vid en 
eventuell isfri vinter. Entreprenaden måste med nödvändighet planeras 
utifrån ett ”normalår”, och det går således inte att ha en flexibilitet för 
exempelvis milda och isfria förhållanden. 
 
Sökanden inser att det är önskvärt att undvika grumlande arbeten under 
den period som länsstyrelsen anger. För den ledningssträcka som 
restriktionen avser (dvs exklusive landfästen), har dock 
naturvärdesinventeringen visat på begränsade naturvärden, varför 
restriktionen tycks alltför långtgående. Då skadeförebyggande åtgärder 
enligt länsstyrelsens villkorsförslag 2 accepteras (se nedan), bedöms 
ytterligare restriktioner ej vara motiverade.  
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2. E.ON bedömer att villkorsförslag 2 kan accepteras, om utifall att Mark- 
och miljödomstolen finner det befogat att förena ett eventuellt tillstånd 
med ett vilkor i enlighet med Länsstyrelsens förslag på lydelse. 
 

3. Villkorsförslag 3 kan ej accepteras. Förläggning vid hård vind kommer så 
långt som möjligt att undvikas, eftersom det även ligger i entreprenadens 
egenintresse att inte initiera kabelförläggning vid prognos om sådana 
förhållanden. Men, när kabelförläggning väl har påbörjats är det mycket 
olämpligt att tvingas avbryta arbetet om skiftning i väder skulle uppstå. 
Som nämns ovan är det av största vikt för en driftsäker anläggning att 
förläggning av sjökabel sker vid ett sammanhängande tillfälle och inte 
behöver avbrytas, eftersom avbrott medför att sjökabeln måste kapas och 
skarvas. Sjökabel tillverkas och levereras i projektspecifika längder för att 
undvika skarvar till sjöss.   

 
4. Då förslaget till villkor avser vattenverksamhet är det oklart för sökanden 

vilka arbetsmaskiner länsstyrelsen avser. För flertalet maskiner som krävs 
för sjökabelförläggningen kan villkorsförslaget ej accepteras, då tankning, 
uppställning mm behöver ske i vattenområdet. 
 

5. Kabelförläggning i våtmarksområdet kommer att utföras med försiktighet 
och med särskilt beaktande av de hydrologiska förhållandena. Arbetena 
kommer att anpassas för att begränsa risken för körskador etc. E.ON 
bedömer dock att det inte är befogat att inkludera särskilda villkor i detta 
avseende.  

 
6. Se punkt 5 ovan.  

 
7. Se punkt 5 ovan. 

 
8. E.ON bedömer att villkorsförslag 8 kan accepteras, om utifall att Mark- 

och miljödomstolen finner det befogat att förena ett eventuellt tillstånd 
med ett villkor i enlighet med Länsstyrelsens förslag på lydelse. E.ON 
förutsätter att samtliga punktsatser i Länsstyrelsens villkorsförslag avser 
rötter från alléträd samt rötter av den storlek som definieras i 
villkorsförslagets första punktsats. 

 
9. E.ON bedömer att villkorsförslag 9 kan accepteras, om utifall att Mark- 

och miljödomstolen finner det befogat att förena ett eventuellt tillstånd 
med ett vilkor i enlighet med Länsstyrelsens förslag på lydelse.  
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E.ON:s bemötande i övrigt avseende länsstyrelsens synpunkter på ansökan: 
 

E.ON:s förslag på villkor: 

Sökanden vidhåller villkorsförslag a). Villkoret har tidigare fastställts i mål rörande 
nedläggning av sjökabel i Öresund (M 4834–15). Villkoret avser mindre ändringar, 
exempelvis identifierade under entreprenaden, vilka kräver en snabb bedömning, 
och det ej är genomförbart med ett förfarande med anmälan om vattenverksamhet 
eller ansökan om nytt tillstånd.  
 
Fornlämningar: 

Som framgår av MKB:n har sjökabelsträckningen fastlagts efter noggranna 
bottenundersökningar med syfte att undvika vrak och andra hinder på botten. 
Gedigna undersökningar har genomförts där objekt, som skulle kunna vara 
okända marina lämningar, har undvikits vid fastställande av sjökabelsträckning.  
 
E.ON Energidistribution bedömer fortsatt att det i detta skede inte föreligger ett 
behov av att genomföra ytterligare arkeologiska utredningar, utan att detta med 
fördel kan samordnas med arbetet med den mer grundliga detaljprojektering 
som avses genomföras längre fram i projektet. E.ON avser att samråda med 
länsstyrelsen om behovet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § 
Kulturmiljölagen (1988:950) i samband med detta samt, i den mån det 
föreligger behov, ansöka om tillstånd ingrepp i fornlämning enligt 
kulturmiljölagen. Denna prövning sker i så fall separat. 
 
Ab 18, Roslagsvatten 
I utredningen av alternativa lokaliseringar av aktuell ledning har information från 
ledningskollen inhämtats.  
 
Av Roslagsvattens yttrande framgår att en förprojektering av VÖS-projektet precis 
har påbörjats. E.ON förutsätter att Roslagsvatten tar hänsyn till E.ON:s ansökta 
mark- och sjökabel i det fortsatta utredningsarbetet. Då båda anläggningsägarna 
kommer att förlägga ledningar i ett område som redan är exploaterat krävs stor 
hänsyn till befintliga ledningar och varandras projekt. E.ON ser stort värde i en 
fortsatt dialog kring samordning och eventuella konflikter i separat 
ledningssamordningsmöte med Roslagsvatten. 
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Ab 19 och 47, Skåvsjöholm 
E.ON noterar den information om planprocessen som ges i Ab 47. Inför 
detaljprojektering av kabelsträckning kommer aktuell status för planprocessen att 
inhämtas.  E.ON verkar för samordning mellan planprocessen och föreliggande 
ledningsprojekt.  
 
Ab 20–26, Fastighetsägare till Täljö 1:11 
Någon detaljprojektering av ledningen är inte genomförd i detta skede, varför mer 
detaljerad markkabelsträckning inte kan redovisas i nuläget. Kabelförläggning 
kommer ske i huvudsaklig överensstämmelse med den kabelsträckning som 
presenterats i ansökan.  
 
Avseende den luftledning som nämns i yttrandet, så pågår för närvarande rasering 
av denna ledning. Ledningen avses ersättas med en ny markförlagd kabel i annan 
sträckning.  
 
Ab 27, Österåkers kommun 
Förorenade objekt 

Vid kontakt med Österåkers kommun har information om de tillkommande objekt 
som nämns i yttrandet erhållits. Kommunen har översänt material vilket visar att 
kabelsträckningen ej berör Svinninge Marina, men går i närhet av en 
vinterbåtuppställningsplats (där miljöprovtagning genomförts 2016). 
Kabelsträckningen går i närhet av den före detta pegmatitgruvan, där det enligt 
muntlig information från kommunen finns misstanke om förorening från tippat 
material. Det är främst en sådan lokalisering som kan beröras, och där är till viss 
del redan exploaterat. Sammantaget gör detta att E.ON bedömer risken för 
förorening utmed kabelsträckan som liten. Provtagning kommer att ske inför 
entreprenaden, på de platser där misstanke om förorening finns. För det fall en 
markförorening påträffas kommer kommunen att kontaktas och eventuella 
avhjälpandeåtgärder att föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet 
med §28 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Avseende förläggning av sjökabel så har sträckningsval gjorts bland annat för att 
undvika områden med misstänkt eller känd förorening. Som framgår av ansökan är 
huvudsaklig avsikt att sänka ned sjökabeln och låta dess egentyngd göra att den 
sjunker ner i bottenmaterialet. I och med att kabeln placeras på botten så är ev. 
omlokalisering av sediment mycket lokal. Genom att vidta de skadeförebyggande 
åtgärder som länsstyrelsen angett i villkorsförslag 2 (avser grumlande arbeten inom 
arbetsområden för landfästen), så minskar ev. spridning av sediment ytterligare, 
varför miljöprovtagning av sediment ej bedöms motiverat.  
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Påverkan på strand och vattenmiljön 

Se E.ON:s bemötande ovan av länsstyrelsens yttrande (ab 17) avseende 
begränsning av tid för arbete i vatten.  
 
Påverkan på naturvärden 

Detaljprojektering har ännu inte skett och förläggningsmetod har inte beslutats. 
Schaktfri förläggning medför ingrepp i form av större gropar, etableringsområden 
etc, vilket även beskrivs i MKB:n, och vilken metod som är mest lämplig vid 
respektive naturvärde kommer att studeras mer detaljerat i samband med 
detaljprojekteringen. Avseende förläggningsmetod och påverkan på 
våtmarksområde och allé, se även E.ON:s bemötande av länsstyrelsens yttrande (ab 
17). 
 
Ab 39, Fortifikationsverket 
Yttrandet föranleder ingen kommentar då vare sig mark- eller sjökabelsträckningen 
berör någon fastighet tillhörande Fortifikationsverket. Anledningen till att 
Fortifikationsverket inkluderas i sakägarförteckningen är att verket har servitut för 
svagströmsledning på två av de fastigheter som berörs av projektet.  
 
Ab 42, Statens fastighetsverk 
Statens fastighetsverk äger fastigheten Bogesund:outr:6, vilket är en 
vattenfastighet. E.ON ser inte att sjökabelförläggningen kan få sådana 
konsekvenser att det motiverar längre tid för anmälan om oförutsedd skada än vad 
E.ON har yrkat. E.ON motsätter sig således SFV:s yrkande.  
 
Ab 43, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
E.ON noterar att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillstyrker 
ansökan.  
 
Av de skäl som framförs ovan, se bemötande till Ab 17 (Länsstyrelsen), bestrider 
E.ON de restriktioner avseende förläggningstid som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden framför. Med hänsyn till årstid, isförhållanden, 
vattentemperatur etc bedöms det ej vara möjligt att utföra planerade arbeten i 
vatten under perioden december-februari. Att begränsa tillåtligheten till denna 
period är därmed ej möjligt. 
 
Ab 44–45, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
Se bemötande till Ab 43. 
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Bemötande av yttranden avseende rättighetshavare 
Inför färdigställande av ansökningshandlingen har E.ON sökt ut information om 
fastighetsägare samt rättighetshavare i Lantmäteriets register. De rättighetshavare 
som bedömts berörda, och som inte är ägare till någon berörd fastighet, har 
inkluderats i sakägarförteckningen under rubrik ”övriga sakägare”. Av ingivna 
yttranden har inte framkommit någon information som göra att Sökanden ser att 
sakägarförteckningen behöver kompletteras, se information för respektive fastighet 
i aktbilageordning nedan. 
 
Ab 14, Ägare till Svinninge 5:1 
Rättigheterna för Svinninge 5:2 respektive 5:3 är belägna så att de inte kommer att 
beröras av projektet.  
 
Ab 28–38, Ägare till Näs 7:1 och 7:4 
Avseende rättigheter kopplade till Näs 7:1 så har Vattenfall Eldistribution AB, 
Österåkersvatten AB, Vattenfall AB, Telia, Österåkers kommun samt sökanden 
själv inkluderats i sakägarförteckningen. Övriga rättighetshavare bedöms inte 
påverkas av projektet. 
  
Rättigheter kopplade till Näs 7:4 avser sökanden själv.  
 
Ab 42, Statens fastighetsverk 
Den nyttjanderättshavare (Vaxholms Fiskevårdsområdesförening) som anges har 
hittills varit okänd för Sökanden. Fiskevårdsområdesföreningen är en del av 
Vaxholms stad och kontaktpersonen är anställd på kommunens miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet. Vaxholms stad har ingått i den krets av berörda 
myndigheter som inkluderats i samråd mm. Dess intressen bedöms därmed vara 
tillgodosedda. 
 
Ab 47–50, Skåvsjöholm AB 
Rättigheter kopplade till Österåker Svartgarn 2:531 är kopplade till byggnader, och 
bedöms ej berörda av föreliggande projekt. 
 
Rättigheter kopplade till Österåker Svartgarn 2:6 avser: 
 

• Väg (Svartgarn 2:182. Om vägen tillfälligt påverkas under entreprenaden 
kommer framkomlighet att säkras genom körplåtar.  

• Elledning: avser sökandens egna anläggningar 
• Tele: Skanova är upptagen som rättighetshavare i sakägarförteckningen 
• Förhyra av bostadslägenhet: bedöms ej påverkas av projektet  
• Rätt att anlägga och bibehålla brygga: bedöms ej påverkas av projektet  
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Avseende rättigheter kopplade till Österåker Svartgarn 2:632 så har 
Österåkersvatten AB, Skanova AB, Telia AB samt Sökanden själv inkluderats i 
sakägarförteckningen. Övriga rättighetshavare bedöms inte påverkas av projektet. 
 
 
 
 

 
 
 

Malmö den 9 april 2021 
 
E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB, genom   
 
 

 

 
Tobias Karmstig, enligt fullmakt 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

Postadress 
183 80 Täby 

Växel 
08-578 663 00

Hemsida 
www.srmh.se 

E-post
miljokontoret@srmh.se

2020-10-29 Dnr: SRMH 2020-2349.5519 

Malin Lindqvist
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00

Vaxön 1:101, Kullö 1:2, Vaxön 1:81, Hammaren 3 och Engarn 1:12, VAXHOLM 

Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande och 
drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers 
och Vaxholms kommuner 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka ansökan om tillstånd för anläggande 
och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms 
kommuner samt anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 

Sammanfattning 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11
kap. miljöbalken om anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband
inom Österåkers och Vaxholms kommuner.

Kontoret har följande synpunkter: 

Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars 
t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och
på land i form av fisklek och häckande fåglar.

Kontoret anser vidare att arbeten i vatten i Killingeviken som även är lekvik 
för fiskar endast kan utföras under perioden december-februari. Anledningen 
till detta är att anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och 
bräckvattenmiljön i Killingeviken är stressande för levande organismer. 
Bräckvattenmiljön är en känsligare miljö än renodlat hav eller sjö. 

Om markföroreningar påträffas ska Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor underrättas. 

Bakgrund 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11
kap. miljöbalken om anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband
inom Österåkers och Vaxholms kommuner. E.ON har vidare ansökt om
dispens från biotopskyddet för en allé och en åkerholme.

Till följd av framtida ökningar av boende och verksamheter i Vaxholms 
kommun väntas ett ökat elbehov. För att kunna möta detta behov avser E.ON 
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Energidistribution att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan två 
transformatorstationer i Österåker respektive Vaxholms kommuner. 
Kraftledningen kommer att utföras som en mark- och sjökabel och beräknas 
få en total längd av ca 11,2 km. 

För den planerade verksamheten fordras tillstånd enligt miljöbalken och 
nätkoncession för linje enligt ellagen. 

Ledningen kommer att bestå av tre markkabelsträckor och två mellanliggande 
sjökabelsträckor. 

De direkta och indirekta effekter som den sökta verksamheten bedöms ge 
upphov till beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning och kan sammanfattas 
enligt följande: 

”Sammantaget bedöms den planerade verksamheten ge upphov till en mycket 
begränsad påverkan på människors hälsa och miljö.” ”Den påverkan som 
uppstår bedöms huvudsakligen vara av övergående karaktär och hänförlig till 
det arbete som sker vid förläggningen.” ”Genom att vidta 
försiktighetsåtgärder bedöms dock även den tillfälliga påverkan kunna 
begränsas. Den bestående påverkan som ledningen bedöms ge upphov till är 
hänförlig till den röjda skogsgata som krävs på ett fåtal kortare skogsbevuxna 
sträckor, vissa begränsningar vad avser markanvändningen i ledningens 
absoluta närhet samt ankringsförbud. I driftskedet väntas ingen påverkan 
som kan medföra några betydande miljökonsekvenser.” 

”Det magnetfält som förväntas alstras av ledningen har beräknats och 
bedöms vara förenligt med myndigheternas rekommendationer avseende 
exponering för magnetiska fält.” 

De miljökvalitetsnormer som kommer att beröras av projektet är 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. I Vaxholm berörs 
vattenförekomsterna Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. Förläggningen av 
sjökabel ger en temporär och lokal påverkan på vattenmiljön. Påverkan 
bedöms inte påverka fastställd status eller möjligheterna att uppnå uppsatta 
miljökvalitetsnormer. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars 
t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och 
på land i form av fisklek och häckande fåglar.

Kontoret anser vidare att arbeten i vatten i Killingeviken som även är lekvik 
för fiskar endast kan utföras under perioden december-februari. Anledningen 
till detta är att anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och 
bräckvattenmiljön i Killingeviken är stressande för levande organismer. 
Bräckvattenmiljön är en känsligare miljö än renodlat hav eller sjö. 

Om markföroreningar påträffas ska Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor underrättas. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindqvist

Inspektör 
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Bilagor:  E.ON:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Expedierat till: Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 
Box 69, 131 07 Nacka 
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Anna de Wall 
Alkoholhandläggare 
08-578 663 12 
 

 Dnr: SRMH 11.01-2021-9 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Eskader, 
Eskadervägen 4, Täby 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
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Sara Pertow Schöldström 
Alkoholhandläggare 
08-578 663 06 
 

 Dnr: SRMH 11.01-2021-6 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd, Grazie, Stora Marknadsvägen 
15, Täby centrum 
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
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Sandra Jirsved 
Alkoholhandläggare 
08-578 663 04 
 

 Dnr: SRMH 11.01-2020-224 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Syrran & 
Jag, Rindö Hamn, Vaxholm 
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
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