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Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för ändrade 
vattenflöden berörande Angarnssjöängen, Vallentuna 
kommun
Natura 2000-området Angarnssjöängen, SE0110034

Beslut

Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen beslutar att godkänna bifogad miljökonsekvensbeskrivning med 
stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken.

Tillstånd 
Länsstyrelsen ger med stöd av 7 kap. 28 a § miljöbalken tillstånd med avseende 
på påverkan av tillrinningen till Angarnssjöängen för ändrad markanvändning i 
enlighet med detaljplanerna Kristineberg etapp 1, 2 3, 4 och 5, Okvista 5 samt 
Nyborg, Vallentuna kommun. 

Villkor
1. Dagvattensystemet i respektive detaljplan ska kunna fördröja ett 20-

årsregn med klimatfaktor ned till ett utflöde i nivå motsvarande ett 20-
årsregn från naturmark utan klimatfaktor. Vad detta innebär finns beräknat 
i genomförda dagvattenutredningar för respektive detaljplan. I bilaga 1 
finns dessa flöden sammanställda i kolumnen ”godkänt utflöde” för 
respektive delavrinningsområde per detaljplan.

2. Rening av dagvattnet inom respektive detaljplan sker i enlighet med 
utförda dagvattenutredningar, så som redovisats i ansökan.

Beskrivning av ärendet
Vallentuna kommun har ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för 
ändrade vattenflöden som berör Angarnssjöängen i Vallentuna kommun. Inom 
avrinningsområdet till Angarnssjöängen planerar Vallentuna kommun flera nya 
bebyggelseområden i ett antal olika detaljplaner. Bebyggelsen kommer innebära 
förändringar i tillrinningen till Angarnssjöängen som ligger nedströms. 

Angarnssjöängen är en av länets för fåglar finaste sötvattenvåtmarker. Den har 
stor betydelse både för rastande flyttfåglar och för häckande våtmarksfåglar. Det 
förekommer flera arter som är skyddade av Natura 2000-reglerna, exempelvis 
rördrom, fiskgjuse och småfläckig sumphöna. Det övergripande syftet med Natura 
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2000-området är att bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de i 
området utpekade fågelarterna. 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen beräknas belastningen av näringsämnen och 
andra föroreningar till Angarnssjöängen att öka i storleksordningen 0-3 % som en 
följd av bebyggelseexploatering i detaljplaneområdena. Detta förutsätter att rening 
i enlighet med dagvattenutredningarna genomförs. 

Dagvattenutredningar visar vidare att den totala ökningen av tillfört vatten till 
Angarnssjöängen beroende på detaljplanerna förväntas bli i storleksordningen 3 – 
4 %. Den medföljande MKB:n bedömer att planområdenas påverkan på 
vattenflödena inte leder till några negativa konsekvenser på de fågelarter som 
Natura 2000-området skyddar, under förutsättning att dagvattenhanteringen 
anordnas i motsvarande omfattning som planerat. Momentana flöden för 
avrinning från detaljplaneområdena efter exploateringen uppges i huvudsak inte 
förändras jämfört med dagens situation. Detta kommer säkerställas med 
fördröjningsanläggningar som dimensioneras efter Svenskt Vattens riktlinjer. 
Dessa innebär att respektive detaljplan efter exploatering måste fördröja ett 20-
årsregn med klimatfaktor ned till godkänt maxutflöde. Vid regn med högre 
intensitet än ett 20-årsregn kommer de volymer som inte ryms i detaljplanernas 
fördröjningsanläggningar att ytavrinna mot Angarnssjöängen. Detta kan leda till 
översvämning som skulle kunna spola bort fåglars bon. Statistiskt kommer detta 
inte ske oftare än vart 20:e år. För att kraftiga momentana flöden ska spoliera 
häckningar krävs dessutom att ett regn med högre intensitet än ett 20-årsregn sker 
under den period på våren då respektive skyddad artskyddsförordningen häckar. 
Det bedöms ske mer sällan än vart 20:e år, vilket innebär att det inte påverkar 
arternas bevarandestatus negativt.  

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 4 kap. 8 § miljöbalken får användning av mark och vatten som kan påverka 
ett naturområde som valts ut enligt art- och habitatdirektivet och som omfattar 
verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 
komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats.

Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område. Det gäller även åtgärder utanför ett Natura 2000-område.

Om tillstånd söks till en verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område ska verksamhetsutövaren upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. 1 § miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska 
innehålla de uppgifter som behövs för den prövning som tillståndsmyndigheten 
ska göra enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken. 
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Motivering till beslutet

Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 
kap. 7 § 4 st. miljöbalken och kan därför godkännas. 

Tillstånd
Den exploatering som Vallentuna kommun planerar kommer att leda till ökade 
tillflöden av dagvatten till Angarnssjöängen. Ökade tillflöden kan innebära att 
häckningar förstörs om det kommer kraftiga regn som leder till stora tillfälliga 
vattenståndshöjningar som dränker fåglars bon. Ökad näringsbelastning skulle 
bland annat kunna påskynda igenväxning med negativa effekter för fågellivet.
I den medföljande MKB:n har frågan om påverkan på vattenståndsvariation utretts 
och kommit fram till att de ökade tillflödena inte kommer påverka de utpekade 
fågelarternas bevarandestatus negativt. 

Länsstyrelsen bedömer att den ökade näringsbelastningen till Angarnssjöängen 
som bebyggelseexploateringen beräknas få är så liten att negativa effekter på 
fågellivet inte bedöms uppstå. Beräkningarna i miljökonsekvensbeskrivningen 
bygger dock på att i dagvattenutredningarna anläggningar för rening och 
fördröjning av dagvattnet genomförs. Mot bakgrund av detta anser Länsstyrelsen 
att tillstånd kan lämnas med villkor att rening och fördröjning av dagvattnet sker i 
enlighet med dagvattenutredningarna.

Upplysningar
Aktuell åtgärd/verksamhet kan utöver detta beslut fordra andra tillstånd, lov eller 
liknande från t.ex. kommun, markägare eller annan sakägare. 

Det är den som söker tillstånd som har ansvar att kontrollera att tillståndet vunnit 
laga kraft innan några åtgärder påbörjas.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt 
bilaga 2.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av tf. enhetschef Mats 
Nordin med miljöhandläggare Emma Skoog som föredragande.
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Bilagor
1. Tabell 
2. Hur man överklagar

Kopia till
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se
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Bilaga 1

Godkända utflöden från respektive etapps delavrinningsområde samt rinnsträcka till 
Angarnssjöängen. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 E-post/webbplats 
 stockholm@lansstyrelsen.se  

Postadress Besöksadress              Telefon     
Länsstyrelsen i Stockholms län Regeringsgatan 66            010-223 10 00 (vxl)    
Box 22067      www.lansstyrelsen.se/stockholm 
104 22 STOCKHOLM 

Bilaga 
Formulär 9 

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen 

Var ska beslutet överklagas 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m.  
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer 

(diarienumret)  
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar  
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det.  

Var inlämnas överklagandet  
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Mark- och 
miljödomstolen. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp. 

Underteckna överklagandet 
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer.  

Page 6 of 6


	Beslut om bifall med villkor.pdf
	Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för ändrade vattenflöden berörande Angarnssjöängen, Vallentuna kommun
	Beslut
	Miljökonsekvensbeskrivning
	Tillstånd
	Villkor

	Beskrivning av ärendet
	Tillämpliga bestämmelser
	Motivering till beslutet
	Miljökonsekvensbeskrivning
	Tillstånd

	Upplysningar
	Beslutet kan överklagas
	Bilagor
	Kopia till


	Tabell.pdf
	Besvärshänvisn_mark- och miljödomstolen_formulär_9.pdf

