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Box 1104
131 26 Nacka strand

Yttrande över ansökan om muddring i småbåtshamn Nyköpings
kommun. M 4029-18
Er beteckning: M 4029-18
Länsstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Uttervikens samfällighetsförenings
ansökan om tillstånd för en muddring i en småbåtshamn i Nyköping kommun.
Länsstyrelsen anser att MKB behöver förtydligas på följande punkter:


Lokaliseringen av muddringsmassorna:


Hur ser området ut i dag samt användning av marken idag?



Hur förbättrar upplägget av muddermassorna markens användning?



Finns det risker med att lägga massorna på avvattningsplatsen samt slutliga platsen,
översvämning, urlakning, spridning av föroreningar?



Hur lång tid är avvattningen beräknad på?



Hur ska lakvattnet från avvattningsplatsen tas hand om?



Rapporten om fiskrekryteringen och undervattensväxter som nämns under avsnitt 11
saknas.



Saknar beskrivning av växt- och djurlivet i viken/vattnet.



Avsnitt 8. Muddringsteknik, på vilken grund kan man säga att enskopeverk håller
grumlingshalten nere i hamnen? Jämfört med vad?



Det saknas förtydligande av åtgärder om fornlämningar och fornfynd påträffas i
samband med åtgärden. Att det inte finns några registrerade fornlämningar betyder
det inte att det kan finnas på platsen, det gäller så väl på land som i vatten.



Under avsnitt 14, Nollalternativet, det finns ingen beskrivning över VAD
nollalternativet är.



Under avsnitt 15, Miljömålen, slutsatserna är otydliga och faktamässigt osäkra.



Under avsnitt 16, MKN, här beskrivs bara ekologisk status. Avsnittet bör också gå
igenom miljökvalitetsfaktorerna som åtgärden kan påverka och beskriva hur åtgärden
påverkar faktorn, t ex fisk, bottenfauna, makroalger och miljögifter.



Avsnitt 17, Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan:


I avsnittet under Biologisk mångfald står det som positivt med muddring att det
skapas mer utrymme och ökar möjligheten för arter att få gynnsamma förhållande,
faktabelägg för detta saknas.
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Under Biotopskydd står, ”efter muddring så är det ingen påverkan medan före är
det en tillfällig störning” vilket är otydligt och behöver förklaras ytterligare.



Landskapsbild. Det är oklart om det är kala ytor eller vegetationsbevuxna ytor som är
platsen för de tänkta muddermassorna. Påståendet att landskapsbilden inte skulle
förändras förklaras inte heller trots en planerad nivåhöjning och utjämning av ytan.



Fornminnen, kulturminnen. Det finns inga kända eller registrerade fornlämningar
men sådana värden som omfattar av kulturminneslagens skydd kan ändå finnas.
Anmälan ska därför ske till Länsstyrelsen om de påträffas vilket gäller så väl på land
som i vatten.



Rekreationsvärden/friluftsliv, det behövs faktaunderlag för påståendet att det kommer
in mer fisk då man ökar vattendjupet.



Infrastruktur. Det saknas förtydligande om flytten av båtupptagningsplatsen, då detta
inte nämns någon annanstans.

Avsnitt 18, de allmänna hänsynsreglerna, all text har inte kommit med i rutan
”Lokaliseringsprincipen, uppfylls genom att”.

Länsstyrelsen yrkar på att de förslagna villkoren fastställs samt kompletteras med följande
villkor:


Verksamhetsutövaren ska i samverkan med tillsynsmyndigheten ta fram ett
kontrollprogram för verksamheten som godkänts av Länsstyrelsen senast tre månader
innan åtgärden utförs.



En fiskeavgift om 10 000 kr fastställs som engångsbelopp. Avgiften ska betalas in till
Havs- och vattenmyndighetens bankgiro 199-6669 och ska användas som
fiskevårdsfrämjande åtgärder i eller i närhet av Utterviken.



Grumlande arbete ska ej utföras under 1 april tom 30 september.



Siltgardiner ska placeras runt arbetsområdet under hela arbetstiden för att förhindra att
hela viken grumlas vilket riskeras om man sätter siltgardinen i vikens öppning.



Länsstyrelsen yrkar med stöd av 25 kap. 2 § miljöbalken på ersättning med 11 200
kr för våra kostnader i detta mål. Kostnaden består av inläsning av handlingar och
yttranden, sammanlagt 14 h à 800 kr. Denna summa kan ändras ifall det blir
aktuellt med fler yttranden och/eller huvudförhandling. Se bilaga 1.

Bakgrundsinformation
En tillståndsansökan från Uttervikens samfällighetsförening har inkommit till
Länsstyrelsen från Nacka tingsrätt. Ansökan som remitterats gäller en muddring av en
småbåtshamn i Nyköpings kommun. Yrkandet i ansökan avser att genomföra en muddring
av småbåtshamnen inom ett område på ca 10 000m2 till ett max djup av 70 centimeter. Det
avser även att använda massorna för att plana ut en åkermark i anslutning till hamnen för
markförbättring inför senare betesdrift av hästar och får.

YTTRANDE
Datum
YTTRANDE
2018-10-16

3(3)
Dnr

531-6338-2018

De som medverkat i detta yttrande
Beslut om yttrande har fattats av enhetschef Anne-Li Fiskesjö med Weronica Klasson
(vattenhandläggare) som föredragande. Deltagande i den slutliga beredningen har varit
Olof Pettersson (kulturmiljöhandläggare), Cinthia Tiberi Ljungqvist
(kustvattenhandläggare) och Caroline Halsius (miljöhandläggare).
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

