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1. Administrativa förutsättningar 

Sökande: Kommunalförbundet Norrvatten 

Adress: Skogsbacken 6, 172 41 Sundbyberg 

Postadress: Box 2093, 169 02 Solna  

 

Kontaktperson 

Helene Ejhed  

Tfn: 08-505 254 87  

E-post: helene.ejhed@norrvatten.se 

 

Berörd fastighet: Järfälla VAM 1:1 

 

Detta samråd pågår från 2022-04-01 till och med 2022-04-22. Samrådsunderlaget finns 

tillgängligt på Norrvattens hemsida, www.norrvatten.se/samrad.   

 

Skriftliga synpunkter ska vara Norrvatten till handa senast 2022-04-22 för att ingå i 

dokumentationen från samrådet. Skriftliga synpunkter ställs till: 

 

Eva Lindahl 

Sweco Sverige AB 

Box 340 44  

100 26 Stockholm 

 

eva.lindahl@sweco.se 

 

Märk brev och kuvert respektive e-post: NFVP - Samråd tillståndsansökan. 

  

mailto:helene.ejhed@norrvatten.se
http://www.norrvatten.se/samrad
mailto:eva.lindahl@sweco.se
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

Görvälnverket är ett vattenverk inom Järfälla kommun som förser 14 kommuner i norra 

Stockholmsregionen med dricksvatten från Mälaren. Vattenverket drivs av Kommunal-

förbundet Norrvatten, som är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent, och har en årlig 

produktion på cirka 50 miljoner kubikmeter dricksvatten. Görvälnverket anlades 1929 och 

sedan dess har ett antal större utbyggnader genomförts för att anpassa vattenreningen till en 

ökad vattenförbrukning och Livsmedelsverkets krav på hälsosamt och rent dricksvatten. 

(LIVSFS 2017:2)   

 

Den senaste större utbyggnaden i kapacitet gjordes i slutet av 1960-talet, då ytterligare ett 

fällningssteg byggdes till. Därefter har flera anpassningar gjorts för att utöka kapacitet och 

reningsförmåga, bland annat byggdes anläggningen till 2004 med aktiva kolfilter och 

desinfektion med UV-ljus. Vattenverket är byggt för att bereda cirka 200 000 m3/dygn. 

 

Inom Norrvattens medlemskommuner sker en stadig befolkningsökning och enligt före-

liggande regionala utvecklingsplaner kommer antal anslutna till Norrvattens leveransområde 

att öka från 650 000 personer idag till 950 000 personer 2050. En förutsättning för 

Norrvattens medlemskommuners tillväxt är en trygg dricksvattenproduktion av hälsosamt 

dricksvatten. För att klara regionens tillväxt med marginal för försämrad råvattenkvalitet och 

ökade krav på hälsosamt dricksvatten behöver Norrvatten bygga ut vattenverkets kapacitet 

och rening. Utbygganden av kapaciteten och reningen kommer ske i etapper. Norrvatten 

planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk. Utbyggnaden  ska 

motsvara det ökade behovet till år 2050 och kommer även anpassas så att kapaciteten i ett 

senare skede kan utökas till år 2100.   

 

2.2. Lokalisering 

Görvälnverket ligger inom Norrvattens fastighet Järfälla VAM 1:1, i Järfälla kommun norr 

om Stockholm. Fastigheten utgörs av en ö i Mälaren (se Figur 1) där den södra delen 

benämns Lövholmen och den norra Skäftingeholmen, se Figur 2. För enkelhetens skull 

benämns hela ön Skäftingeholmen i detta samrådsunderlag. Det befintliga vattenverket är 

beläget på den sydöstra sidan av ön. På fastlandet finns två småbåtshamnar belägna på 

vardera sida om den väg (Vattenverksvägen) som förbinder ön med fastlandet. Hamnarna 

angränsas i sin tur av Görvälns naturreservat.   
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Figur 1. Översiktskarta med ön inringad i rött.  

 

 
Figur 2. De två delarna av ön.  
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2.3. Avgränsning 

Detta samrådsunderlag avser endast de vattenverksamheter som beskrivs i avsnitt 5, det vill 

säga bedömd påverkan från uppförande av anläggning i vattenområde samt tillfällig 

grundvattenbortledning.  

 

Området för det befintliga vattenverket och den kompletterande anläggningen är inte detalj-

planelagt i dagsläget. Parallellt med denna tillståndsprövning pågår det en detaljplane-

process, med dnr Kst 2021/422. Detaljplanen och dess miljökonsekvensbeskrivning kommer 

att gå ut på samråd under våren 2022 och synpunkter på omgivningspåverkan kopplat till 

byggande och drift av det kompletterande vattenverket, hanteras inom samrådet om 

detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen hänvisas till planprocessen. 

3. Fastigheter och rådighet 

3.1. Berörda fastigheter  

Fastigheten Järfälla VAM 1:1 omfattar hela ön samt omgivande vatten och ägs av 

Norrvatten. Ingen annan fastighet bedöms beröras av de planerade vattenverksamheterna.  

3.2. Rådighet 

Norrvatten har rådighet över sin fastighet. 
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4. Tillståndsprocess och samråd 

Norrvatten har sedan tidigare tillstånd att leda bort i medeltal 560 000 vatten m3/dygn för det 

befintliga Görvälnverket samt Skeftingeverket, ett nytt vattenverk som planerades på 1970-

talet men aldrig byggdes. Det ansökta tillståndet för vattenbortledning bedöms kunna 

fortsätta nyttjas, även för den planerade utbyggnaden, eftersom tillåten volymen överstiger 

den planerade/beräknade kapacitetsökningen. Se vidare beskrivning av det befintliga 

tillståndet under avsnitt 5.1.   

 

Den planerade utbyggnaden av Norrvattens framtida vattenproduktion för att klara 

leveranskrav, säkerhet respektive kapacitet innebär anläggande av nya byggnader, 

intagsledningar och överföringsledningar inom ett vattenområde samt tillfällig grund-

vattenbortledning, vilka definieras som vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § i Miljöbalken 

(hädanefter förkortat MB).  

 

Något förenklat beskrivet, krävs det tillstånd från mark- och miljödomstolen för arbete i 

vattenområde1 om vattenytan där man vill arbeta överstiger 3000 m2. För arbeten inom 

mindre vattenyta än 3000 m2 kan vattenverksamheten anmälas hos tillsynsmyndighet. 

(1998:1388) 

 

Norrvatten planerar att söka tillstånd enligt 11 kap MB. Tillståndsprocessen inbegriper 

samråd och ansökan till mark- och miljödomstolen.  

4.1. Samråd 

Samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner 

och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten, enligt 6 kap 29 § MB. 

Projektet antas innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 20§ MB. Detta samråds-

underlag beskriver i huvuddrag den planerade vattenverksamhetens lokalisering och 

omfattning samt förväntad miljöpåverkan och visar även planerat innehåll och omfattning i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Dokumentet ska användas som informationskälla och underlag under samrådsfasen vars 

syfte är att i ett tidigt skede informera berörda samt inhämta synpunkter dels om planerad 

vattenverksamhet, dels om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta. Inkomna 

synpunkter kommer att tas med i kommande ansökningshandlingar. 

 

Norrvatten har valt att anta att vattenverksamheterna medför betydande miljöpåverkan. Det 

innebär att en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamheterna tas fram och 

att samrådskretsen är större än den skulle ha varit om det hade antagits icke-betydande 

miljöpåverkan. 

 
1 Vattenområde = ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd 
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4.2. Ansökan 

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Till 

ansökan ska det bifogas en teknisk beskrivning av den planerade verksamheten och 

miljökonsekvensbeskrivning. Hos domstolen kan ansökan handläggas på handlingarna eller 

så behövs en huvudförhandling. Domstolen prövar om miljökonsekvensbeskrivningen kan 

godkännas och om så är fallet om ansökan i sin helhet kan godkännas eller om den ska 

avslås. Ett tillstånd kan förenas med olika typer av villkor som måste uppfyllas. Domstolens 

beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen av dem som är särskilt berörda eller 

av sökanden själv.   

 

4.3. Tidplan 

Samråd med länsstyrelsen och allmänheten hålls under våren 2022.  

Ansökan planeras skickas till mark- och miljödomstolen under vintern 2022. 
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5. Vattenverksamhetsbeskrivning 

5.1. Befintlig vattenverksamhet 

Norrvatten fick tillstånd att leda bort i medeltal 560 000 m3/dygn (eller cirka 6,5 m3/s) från 

Mälaren Görväln för det befintliga Görvälnverket (och det planerade Skeftingeverket) år 

1970. I tillståndet ingick även rätten att anlägga nya intagsledningar i Görvälnfjärden för 

Skeftingeverket på fastigheterna VAM 1:1 och 1:2 samt Henrikstorp 2:2. De två sistnämnda 

fastigheterna finns inte längre, utan ingår numera i VAM 1:1.   

5.2. Planerade vattenverksamheter 

Norrvatten planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § punkterna 1, 4 

och 6 MB. 

 

Vattenverket är ett skyddsobjekt och av sekretesskäl kan detaljer inte visas, istället markeras 

det område inom vilket vattenverksamheterna planeras, se Figur 3. (Skyddslag 2010:305) 

 

Miljöbalken (1998:808) 11 kapitlet 

3 §   Med vattenverksamhet avses i detta kapitel 

   1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett 

vattenområde, 

   4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, 

   6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta 
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Figur 3. Område för intagsledningar, intagsbyggnad och anläggning. 
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5.2.1. Vattenområde 

Ett vattenområde är enligt 11 kap 2 § MB ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. Det finns ingen mer exakt definition av hur högsta förutsebara 

tillstånd ska beräknas. Ofta brukar man använda 100-årsflöden, vilket har ansatts som 1,5 m 

vattennivåhöjning. (SMHI, 2014) Enligt MSB:s översvämningskartering för Mälaren 

kommer dock vattennivån vid ett 100-årsflöde att öka cirka 1 m, från cirka +0,9 m till +1,9 

m (RH2000). Konsekvenserna av en sådan vattenståndshöjning visas i Figur 4. 

 

 
Figur 4. Modellerat vattenstånd +1,9 m (RH2000) i Mälaren.  
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5.2.2. Uppförande av anläggning i ett vattenområde 

Norrvatten planerar att anlägga en intagsledning för intag av råvatten i Mälaren till rening i 

verket. Norrvatten planerar också att anlägga ett fåtal överföringsledningar från befintligt 

vattenverk till det kompletterande vattenverket under tiden som båda verken är igång. Dessa 

ledningar planeras inom det markerade området, se Error! Reference source not found.. 

Eventuellt kommer överföringsledningarna hanteras i en anmälan i ett senare skede, då de 

kommer att beröra mindre än 3000 m2 inom vattenområde.  

5.2.3. Tillfällig grundvattenbortledning, intagsbyggnad 

Det planeras för en intagsbyggnad, där intagsledningarna kopplas in till vattenverket. För att 

anlägga intagsledningarna från Mälaren till intagsbyggnaden behöver det sprängas ner till 

intagsledningarnas nivå mellan sjön och byggnaden. I byggskedet kommer det därför att 

krävas tillfällig grundvattenbortledning.  

5.2.4. Tillfällig grundvattenbortledning, anläggning 

Lägsta schaktnivå för anläggningen planeras till nivå cirka +1, vilket är i närheten av 

grundvattennivån i området. Under byggskedet kan det därför behövas bortledning av 

grundvatten för att arbetet ska kunna ske i torrhet. Grundvattenbortledningen kan behövas 

för hela anläggningens yta, men troligen inte samtidigt över hela ytan. Grundvattennivån 

behöver endast sänkas marginellt, någon-några decimeter under den medelnivån som 

bestäms av Mälarens vattennivå. Till ansökan kommer en beskrivning och 

påverkansbedömning avseende hydrogeologi finnas med.  
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6. Områdesförutsättningar 

6.1. Planförhållanden 

Järfälla kommun har upprättat en översiktsplan som gäller fram till 2030. Görvälnverkets 

befintliga anläggning ligger inom område som är utpekat för verksamhet. Resterande mark 

på Skäftingeholmen är utpekad som natur- och friluftsområde. Varken området för den 

utökade anläggningen eller det befintliga vattenverket är detaljplanelagt i dagsläget. 

Parallellt med denna tillståndsprövning pågår det en detaljplaneprocess, med 

diarienummer Kst 2021/422. På fastlandet intill ön är marken detaljplanelagd för 

båthamnarna Sandudden och Viksjö. 

6.2. Riksintresse och skyddade områden 

6.2.1. Riksintresse - anläggning för vattenförsörjning  

Havs- och vattenmyndigheten beslutat om att utpeka området runt Görvälnverket som 

riksintresse för dricksvattenförsörjning enligt 3 kap 8 § MB, se Figur 5. (HaV, 2016). Motiv 

till riksintresset är bland annat att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god 

kvalitet samt att det bedöms ha en liten risk för påverkan av klimatförändringar.  

 

Riksintresset innebär ett skydd för Görvälnverkets anläggning och att andra verksamhets-

utövare har att förhålla sig till att inte skada riksintresset. 

 
Figur 5. Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. 
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6.2.2. Riksintresse för rörligt friluftsliv  

Mälaren är, med dess öar och strandområden i sin helhet, av riksintresse för rörligt friluftsliv 

på grund av sina natur- och kulturvärden och de goda förutsättningarna för friluftsliv och 

turism. Ingrepp i miljön får inte påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden och 

friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. I Järfällas översiktsplan pekas fastigheten VAM 

1:1 ut att ingå i ett natur- och friluftsområde, men det berörs inte av något större 

vandringsstråk. (Järfälla kommun, 2014) 

6.2.3. Riksintresse kulturmiljövård 

Fastigheten VAM 1:1 ingår i området Görväln som omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövård. Motivet för riksintresset är dels farleds- och kommunikationsmiljön vid 

vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, dels herrgårdslandskapet, se Figur 6. 

 

 
Figur 6. Riksintresse för kulturmiljövård. 
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6.2.4. Görvälns naturreservat och Natura 2000 

Intill fastigheten VAM 1:1 finns Görvälns naturreservat som ägs och förvaltas av Järfälla 

kommun och sträcker sig längs Mälaren från Hässelby till Kallhäll se Figur 7. 

Naturreservatet är totalt 1066 hektar varav 686 hektar land.  

 

Reservatet karaktäriseras av varierad natur med löv- och barrskog med relativt hög 

medelålder, hällmarker samt betes-och åkermark. Andelen lövträd är stor och det finns 

ädellövpartier som är av botaniskt intresse. Betes och -åkermarken innehåller rester från ett 

ålderdomligt odlingslandskap. Görvälns naturreservat är även av kulturhistoriskt intresse där 

Görvälns slotts och fornborgen Gåseborg ingår. Inom naturreservatet finns också Natura 

2000-område Gåseborg (SE0110174). Natura 2000 är en samling av värdefulla 

naturområden inom EU med syfte att bevara livsmiljöer och arter. Natura 2000 har 

tillkommit med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv.  

 

 
Figur 7. Natura 2000 med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv och Görvälns naturreservat. 
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6.2.5. Vattenskyddsområde 

Vattnet i anslutning till Görvälnverket utgör vattenskyddsområdet Östra Mälaren, se Figur 8 

och vattentäktszonen i Figur 9. Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet 

på råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra 

Mälaren. Vattenskyddsföreskrifterna för området handlar framförallt om att förhindra risken 

att tillföra föroreningar i vattnet. Det finns inget som motsäger att bygga ut vattenverket, så 

länge kemikalier, bränsle med mera hanteras så att det inte riskerar att komma ut i 

vattentäkten. De delar av föreskrifterna som kan beröra nybyggnad av vattenverk är  

muddring, mark- och anläggningsarbeten inom vattenskyddsområdet.  

Detta gäller om de inte är av en sådan omfattning att det krävs tillstånd enligt 11 kap MB.  

 

 

 

  

Östra Mälaren vattenskyddsområde 

Skyddsföreskrifter 

 

2 § Vattentäktszon  

Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 

17 § Allmänna bestämmelser.  

Hantering för vattentäktsverksamhetens bedrivande.  

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de 

verksamheter som är nödvändiga för driften av de avsedda 

ytvattentäkterna inom skyddsområdet. 
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Figur 8. Östra Mälarens vattenskyddsområde samt Riksintressen för Vattenförsörjning, med Görvälnverket i 

övre mitten av bilden. 

 

 
Figur 9. Görvälnverkets vattentäktszon. 
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6.3. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken 

tidpunkt. För ytvattenförekomster anger normen hur miljön bör vara för att ekologiska och 

kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås. 

Skäftingeholmen ligger i den del av Mälaren som utgörs av vattenförekomsten Mälaren-

Görväln (SE659044-160864). Miljökvalitetsnormerna är satta till god ekologisk status och 

god kemisk ytvattenstatus. För den kemiska statusen gäller undantag för kvicksilver och 

bromerad difenyleter samt tidsfrist till år 2027 för kadmium, bly, antracen och tributyltenn-

föreningar. Den senaste statusklassningen visar att vattenförekomsten har måttlig ekologisk 

status och att den inte uppnår god kemisk status. Utslagsgivande för bedömningen av den 

ekologiska statusen är miljögifter med avseende på koppar. Den kemiska ytvattenstatusen 

orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver2, bromerade difenyletrar2, 

perfluoroktansulfon (PFOS)2, kadmium3, bly3, antracen3 och tributyltenn3 överskrids i 

vattenförekomsten. För samtliga dessa ämnen gäller undantag för att uppnå kvalitetskravet 

god kemisk status i form av mindre stränga krav samt tidsfrist till 2027.  

  

 
2 Gränsvärde i fisk 
3 Gränsvärde i sediment 
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6.4. Markmiljö 

Geoteknisk undersökning genomfördes under hösten 2021. Den bekräftade SGU:s 

jordartskarta, se Figur 10.  

 

 
Figur 10. Jordartskarta. Gråblå=morän, röd=berg, gul=lera, randigt=fyllnadsmaterial, röda kryss=berg. 

(SGU, 2021) 

Provtagning av jord visade att det i framförallt fyllnadsmaterialet fanns föroreningar såsom 

PCB och PAH i högre halter än riktvärdena för Känslig Markanvändning. Inför schaktningen 

i byggskedet kommer kompletterande markprovtagning göras. Schaktningen ska även 

anmälas till tillsynsmyndighet.  

6.5. Sediment 

Sedimentprovtagning genomfördes i viken väster om Skäftingeholmen september 2021. Det 

påträffades generellt förhöjda metallhalter som är vanligt förekommande i båtbottenfärger, 

såsom koppar, krom och nickel. I det undersökta sedimentet förekommer ställvis PCB och 

naftalen i höga och mycket höga halter. PFOS-halter ligger i nivå med tidigare mätningar av 

PFOS i sediment i vattenförekomsten Görväln. 
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6.6. Vattenmiljö  

En naturvärdesinventering har utförts för vattenområdet vid Görvälnverket där 

inventeringsområdet består av två vikar norr om vattenverket. Det undersökta området 

utgörs av vattenmiljön och den närmaste strandmiljön längs det undersökta området. På 

uddarna ut mot Mälaren går hällar ner i vattnet och där växer främst tall och i det inre av 

vikarna dominerar lövträd som klibbal och knäckepil tillsammans med sly av hägg, asp och 

björk. Trädskiktet är tätt och åldersmässigt varierat. Vattendjupet i vikarna är mellan 0 och 3 

meter och utbredda vassområden täcker de innersta delarna. I utdragen från Artdata-

banken/Artportalen fanns det inga observationer av skyddade eller känsliga arter. Vid 

inventering bedömdes de två vikarna som naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde, se 

Figur 11. Naturvärdena är kopplade till bladvassområdena med värden som lek- och 

uppväxtområden för fiskar och fåglar. Inga skyddade eller känsliga arter påträffades vid 

inventeringen. 

 

 
Figur 11. Karta med inventerade naturvärdesobjekt. Inom inventeringsområdet har två objekt bedömts ha 

påtagligt naturvärde: område 1 = Södra viken, område 2 = Norra viken.  
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6.6.1. Södra viken (område 1) 

Ett dike inifrån vattenverkets område mynnar i vikens sydöstra del och för med sig sand och 

lättsuspenderat material som bildar en klack ut i viken och längs östra delen ligger gamla 

fyllnadsmassor. Sträckan längs nordöstra kanten är mer varierad med några mindre hällar, 

mindre områden med sand och grusbotten som övergår i mjukbotten längre ut på djupare 

vatten.  

 

Vattenvegetationen i viken består av vanliga arter med ett område bladvass bitvis uppblandat 

med sjösäv, utanför vass och säv växer gul näckros. Här växer även enstaka gäddnate och 

ålnate. På grundare områden närmare land sjöfräken och svärdslilja tillsammans med 

vattenklöver. 

6.6.2. Norra viken (område 2) 

Bottensubstratet är blandat med sand-grusbotten i kanterna längs de mindre klippor som går 

ner i vattnet till mjukbotten utanför vassarna. Vassvegetationen är mer utbredd och tätare 

längs vikens östra kant. 

 

Vattenvegetationen i viken består av vanliga arter med ett utbrett område bladvass bitvis 

uppblandat med sjösäv, utanför vass och säv växer gul näckros. Här växer även gäddnate och 

ålnate. På grundare områden närmare strandkanten vattenskräppa, sjöfräken, svärdslilja 

tillsammans med smalkaveldun och vattenklöver. På några ställen finns mindre områden 

med vattenpilört och hornsärv. Här och var förekommer även vattenpest. 
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6.7. Naturmiljö 

En naturvärdesinventering har utförts inom ett inventeringsområde om ca 7 hektar som utgör 

del av ön, se Figur 12.  

Inventeringsområdet består av olika igenväxningssuccessioner på inägomarken tillhörande 

gården Skäftinge som förr låg på öns nordöstra del. Området består även av grova, äldre träd 

i skogen som tidigare betats. I väster och öster utgörs inventeringsområdet av strandlinjer. I 

väster dominerar tall och i öster har lövträd övertaget utmed strandlinjen. Den före detta 

betesmarken i södra delen av inventeringsområdet präglas av träd som stått ljusöppet, vilket 

spärrgreniga tallar och en grov ek vittnar om. Naturvärdesinventering i sin helhet hanteras 

vidare inom kommande detaljplan.   

På udden, där vattenverksamheten planeras ske, finns en av flera nyckelbiotoper som 

identifierats inom inventeringsområdet. Värdena i nyckelbiotoperna på ön är kopplade till 

barrskogar, främst äldre tall. Udden ingår i en trakt för ädellövskogar samt inom en 

spridningskorridor för barrskogslevande arter. Nordöst om udden finns en sumpskog. 

Grundvattennivån i sumpskogen är densamma som Mälaren och har högst troligt fortfarande 

kontakt med Mälaren sedan det var två öar. Landhöjningen orsakade en sammansatt ö och 

det som är kvar av sundet dem emellan är sumpskogen.  

 

Under fältinventeringen kartlades 9 naturvärdesobjekt, varav 2 bedömdes ha visst 

naturvärde, 5 påtagligt naturvärde och 2 högt naturvärde, se Figur 12. Objekt som bedömts 

ha visst och påtagligt naturvärde är i olika igenväxningssuccessioner. De två objekten som 

bedömts ha högt naturvärde har höga värden knutna till äldre tallar och det finns rikligt med 

äldre tallar i objekten. I objekt med äldre tallar är det en riklig förekomst av den rödlistade 

talltickan, den är rödlistad som nära hotad (NT). På udden finns främst ett naturvärdesobjekt 

som har högt naturvärde [Objekt 04] och delvis ett med visst naturvärde [Objekt 03].  

I Tabell 1 redovisas de naturvårdsarter som identifierats på udden i samband med 

inventering i juli/augusti 2021. 

 

Tabell 1. Naturvårdsarter som identifierats på udden i samband med inventeringen. 

Svenskt namn Kategori/ beskrivning 

Ask Rödlistad som starkt hotad 

Svartöra Rödlistad som nära hotad. Lever på träd, främst i ädellövmiljöer 

Tallticka 

Rödlistad som nära hotad, signalart enligt Skogsstyrelsen. Signalerar 

skyddsvärd skog 

Kransmossa Typisk art i näringsrik granskog 

Liljekonvalj Skyddad art enligt 8 § och 9 § artskyddsförordningen 

Bäver Nyckelart 
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Figur 12. Naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet för naturvärdesinventering. 

 

  



Norrvatten 25 (30) 

  
 

 

 

6.8. Kulturmiljö 

Det finns två kulturhistoriska lämningar vid den mittersta delen av ön. Enligt Riksantikvarie-

ämbetet utgör den ena lämningen ett torp med sex synliga husgrunder och en gråstenskällare, 

med igenväxande tomtmark runtomkring. Torpet är omnämnt år 1616 och klassad som en 

möjlig fornlämning (L2017:9460). Strax norr om torpet ligger en fornlämning (L2017:9279) 

bestående av en hög av enstaka stenar, ett block samt en grop med sotstenar. Högen är cirka 

en meter hög och nio meter i diameter.  

 

Ungefär 50 meter norr om Vattenverksvägen som förbinder vattenverket med fastlandet 

finns två möjliga fornlämningar i form av stensättningar (L2017:9060, L2017:9039). 

Lämningarna ligger på en höjd i terrängen. Lämningarna illustreras nedan, se Figur 13.  

 

 
Figur 13. Fornlämningar inom fastighet VAM 1:1. Riksantikvarieämbetet (Riksantikvarieämbetet, 2021) 
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7. Preliminär bedömning av miljöpåverkan 

7.1. Vattenområdet 

Vattenverksamheterna riskerar att påverka riksintresset för vattenförsörjning samt 

vattenskyddsområdet i anläggningsskedet om inga skyddsåtgärder vidtas. Anläggandet i 

vattenområde kommer därför att ske med försiktighetsåtgärder för att minimera grumling 

och annan risk för förorening på vattentäkten. Bästa möjliga metod kommer att väljas utifrån 

minsta risk för grumling eller annan förorening av råvattnet. Kända etablerade metoder är 

bland annat silt eller bubbelgardiner och absorptionslänsar för att samla föroreningar vid 

vattenytan. 

7.2. Strandnära vattenområdet 

Anläggandet i vattenområdet samt den schakt som är en följdverksamhet av den tillfälliga 

grundvattenbortledningen påverkar vattenmiljön i det strandnära vattenområdet. Liksom i 

vattenområdet är grumling vid anläggning och schakt en risk. Det har påträffats föroreningar 

i sedimenten. Bästa möjliga metod kommer att användas för att minimera att grumling eller 

föroreningar sprids så att de försämrar råvattenkvaliteten.  

 

I den södra viken närmast befintligt vattenverk, naturvärdesobjekt 1 i Figur 11, finns det 

påtagliga naturvärden som kan påverkas. Naturvärdena är kopplade till bladvassområdena 

med värden som lek- och uppväxtområden för fiskar och fåglar. Inga skyddade eller känsliga 

arter påträffades vid inventeringen och inga speciella värden avseende undervattensarter 

hittades i artportalen, enligt samråd med Länsstyrelsen. Grod- och kräldjursinventering samt 

fågel- och fladdermusinventering ska genomföras. 

7.3. Landområdet 

Tillfällig grundvattenbortledning vid anläggande av intagsledningar kommer troligen i sig ha 

mycket liten påverkan på de höga naturvärden som inventerats. Schakten för intags-

ledningarna kommer däremot att ha påverkan på naturvärdena då den kan komma att bli 10 – 

20 m bred för att få plats med intagsledningarna. Påverkan berör framför allt särskilt 

skyddsvärda träd som kommer behöva tas ner.  

 

Tillfällig grundvattenbortledning vid anläggande av anläggningen kommer att ske där 

naturvärden, tagits bort inför byggandet. Påverkan på omgivningen sker framför allt 

avseende särskilt skyddsvärda träd som kommer behöva tas ner, medan påverkan från själva 

vattenverksamheten bedöms bli liten, då den tillfälliga grundvattenbortledningen är 

begränsad i både utbredning och nivåskillnad.  
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7.4. Miljökvalitetsnormer 

Länshållningsvatten under byggtiden kommer vid behov genomgå erforderlig rening i 

enlighet med Norrvattens krav på att skydda vattentäkten och Järfälla kommuns riktvärden 

för länshållningsvatten innan det släpps ut. De planerade vattenverksamheterna sker endast 

under en begränsad byggtid och begränsad omfattning med vidtagna försiktighetsåtgärder. 

Vattenverksamheten bedöms därmed inte innebära ökade mängder föroreningar till Mälaren-

Görväln och bedöms inte påverka möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormen för 

Mälaren-Görväln.  

 

Det pågår en utredning om det blivande dagvattnets eventuella påverkan på miljö-

kvalitetsnormerna inom detaljplaneprocessen. Förväntat resultat av planerad dag-

vattenhantering är att dagvattnet inte ska medföra försämring av miljökvalitetsnormerna. 

Resultatet från utredningen kommer att ingå i detaljplane- och miljöprövningshandlingarna. 

7.5. Övriga områden 

Anläggningen av ledningarna inom vattenområde samt den tillfälliga grundvatten-

bortledningen bedöms inte påverka riksintressena för rörligt friluftsliv eller kulturmiljövård. 

Vattenverksamheterna bedöms inte heller påverka Görvälns naturreservat eller Natura 2000-

området, då dessa ligger på fastlandet öster om fastigheten VAM 1:1.  

 

Sumpskogen får sitt grundvattentillflöde från Mälaren och bedöms därmed inte kunna bli 

utdränerad av den tillfälliga grundvattenbortledningen för intagsbyggnaden 

och -ledningarna. Byggnaden och ledningarna planeras dessutom på avstånd från 

sumpskogen, med stor höjdskillnad dem emellan. 

 

Vattenverksamheterna berör inte det område med de två fornlämningarna på mitten av ön 

och bedöms inte innebära någon påverkan på dem.   
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8. Utförda och planerade utredningar inom plan- och 

tillståndsprocesserna 

8.1. Utförda 

Geoteknisk utredning 

Dagvattenutredning 

Miljökvalitetsnormer - Hydromorfologisk och ekologisk status 

Naturinventering Landområde 

Naturinventering Vattenområde 

Särskilt skyddsvärda träd 

8.2. Planerade 

Grod- och kräldjursinventering 

Fågelinventering 

Fladdermusinventering 

Konceptbeskrivning hydrogeologi 
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9. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Icke-teknisk sammanfattning 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 

1.2 Administrativa uppgifter 

1.3 Avgränsningar och metod 

2. Tillstånd och samråd 
2.1 Tillståndsansökan och prövningsprocess för vattenverksamhet m.m. 

2.2 Samråd 

3. Förutsättningar  
3.1 Planer  

3.2 Miljökvalitetsmål  

3.3 Miljökvalitetsnormer 

4. Sökt vattenverksamhet  

5. Planförslag 
5.1 Alternativ lokalisering 

5.2 Nollalternativ 

6. Områdesbeskrivning 

7. Påverkan och konsekvenser 

8. Förslag på skyddsåtgärder 

9. Samlad bedömning  
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