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1. Inledning 

1.1. Inledning och bakgrund 

Görvälnverket är ett vattenverk inom Järfälla kommun, norr om Stockholm, som förser  

14 kommuner i norra Stockholmsregionen med dricksvatten från Mälaren. Vattenverket 

drivs av Kommunalförbundet Norrvatten, som är Sveriges fjärde största 

dricksvattenproducent. Norrvatten har en årlig produktion på cirka 50 miljoner m3 

dricksvatten. Görvälnverket anlades år 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 2022:12).  

 

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 utökades anläggningen med aktiva kolfilter och desinfektion 

med UV-ljus i början av 2000-talet. Vattenverket är byggt för att bereda cirka  

165 000 m3/dygn. 

 

Inom Norrvattens medlemskommuner sker en stadig befolkningsökning och enligt före-

liggande regionala utvecklingsplaner kommer antal anslutna till Norrvattens leveransområde 

att öka från 700 000 personer idag till cirka 900 000 personer år 2050. Detta kräver en 

produktion på 255 000 m3/dygn under högbrukningssäsong. Norrvatten planerar därför att 

öka reningsverkets kapacitet genom en kompletterande anläggning som byggs ut successivt i 

takt med att behovet ökar. Utbyggnaden planeras att utföras etappvis och anpassas mot 

prognosen för leveransbehovet samt skicket på det befintliga vattenverket. 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.  
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Figur 1. Översiktskarta över Görvälnverket på Skäftingeholmen.  

1.2. Planerad verksamhet  

Den planerade utbyggnaden av Görvälnverket och den ökade vattenproduktionen kräver 

anläggande av nya byggnader och ledningar inom vattenområde samt tillfällig grund-

vattenbortledning. För detta krävs tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten beskrivs mer 

ingående i avsnitt 5.  

 

Tillståndsprocessen inbegriper samråd och efterföljande ansökan till mark- och 

miljödomstolen. Detta samrådsunderlag är således en del av det avgränsningssamråd som 

ska utföras enligt 6 kap. miljöbalken inför tillståndsansökan.   

 

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 diarienummer Kst 2021/422. Detaljplanen och dess miljökonsekvens-

beskrivning har varit ute på plansamråd under sommaren 2022 och planeras gå ut på 

granskningssamråd under hösten 2023. Synpunkter på detaljplanen och dess 

omgivningspåverkan kopplade till drift av det kompletterande vattenverket avses hanteras 

inom ramen för detaljplaneprocessen.  

 

Det kompletterande vattenverket kommer anläggas inom Skäftingeholmens centrala delar. 

Under byggskedet kommer byggvägar och etableringsytor att anläggas, både på ön och på 

fastlandet. Den exakta utformningen av vattenverket, innefattande byggnader och 

intagsledningar, samt byggvägar och etableringsytor är inte bestämd i dagsläget. Av denna 
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anledning visas endast ett utredningsområde i Figur 2. Verksamhetsområdet kommer att 

placeras inom utredningsområdet. Utredningsområdet är alltså större än det framtida 

verksamhetsområdet vid Görvälnverket. Verksamhetsområdet kommer att utformas med 

hänsyn till bland annat förekommande naturvärden inom utredningsområdet.  

 

 
Figur 2. Utredningsområde för verksamheten.  

 

1.3. Omfattning 

De miljöaspekter som bedöms relevanta att utreda avseende den planerade verksamhetens 

miljöeffekter är ytvatten, grundvatten, naturvärden, riksintressen och skyddade områden, 

rekreation och friluftsliv, föroreningar samt buller.   

 

Under byggtiden kan boende och verksamheter komma att påverkas av byggbuller. Initialt 

används därför ett väl tilltaget område om 800 meter från det kompletterande vattenverket 

för utredning och bedömning av sådan påverkan. Boende och verksamheter inom 800 meter 

kan därmed antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten.  

 

Anläggningsskedet för den planerade verksamheten omfattar den tid som anläggningsarbete 

pågår i området och tiden närmast därefter. Anläggande av kompletterande vattenverk 

beräknas pågå cirka 6–7 år. Totalt sett bedöms byggtiden för vattenverket pågå mellan år 

2024 och 2030. Bedömning av konsekvenser i driftskedet avser den färdiga anläggningen.  
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2. Fastigheter och rådighet 

2.1. 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.  

2.2. Rådighet 

Norrvatten har i egenskap av fastighetsägare rådighet över vattenområdet där verksamheten 

ska bedrivas. 

3. Tillståndsprocess och samråd 

3.1. Samråd 

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

särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de 

kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden, 

enligt 6 kap 30 § MB. Detta samrådsunderlag beskriver den planerade verksamhetens 

lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som verksamheten kan antas 

medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Vidare beskrivs miljökonsekvens-

beskrivningens innehåll och utformning. Även de uppgifter som följer av kraven i 8 § 

miljöbedömningsförordningen redovisas nedan. 

 

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 beaktas i kommande ansökan. 

 

Norrvatten har antagit att vattenverksamheterna medför betydande miljöpåverkan. Det 

innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras med en mer omfattande 

miljökonsekvensbeskrivning. Det innebär vidare att samrådskretsen är större än den skulle 

ha varit om det hade antagits icke-betydande miljöpåverkan. Det innebär även att något 

undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken inte har genomförts. 

3.2. Ansökan 

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas i första instans av mark- och 

miljödomstolen. Till ansökan ska det bifogas bland annat en teknisk beskrivning av den 

planerade verksamheten och en miljökonsekvensbeskrivning. Domstolen prövar som 

utgångspunkt ansökan efter huvudförhandling. Ett tillstånd förenas med olika typer av 

villkor som verksamhetsutövaren ska efterleva.  
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4. Områdesförutsättningar 

4.1. Verksamhetsområdet och dess omgivningar 

Den södra delen av ön benämns Lövholmen och den norra Skäftingeholmen, se Figur 3. 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.   

 

 
Figur 3. De två delarna av ön.  

4.2. 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. 

4.3. Riksintresse och skyddade områden 

4.3.1. Riksintresse - anläggning för vattenförsörjning  

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

riksintresse för dricksvattenförsörjning enligt 3 kap 8 § MB, se Figur 4 (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 att påverkas av klimatförändringar. 
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Riksintresset innebär ett skydd för Görvälnverkets anläggning och att andra verksamhets-

utövare ska förhålla sig till att inte skada riksintresset. 

 

 
Figur 4. Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. 

4.3.2. 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 som ett natur- och friluftsområde, men det berörs inte av något vandringsstråk (Järfälla 

kommun, 2014). 

4.3.3. 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 5. 
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Figur 5. Riksintresse för kulturmiljövård. 

4.3.4. Riksintresse för yrkesfiske för sjöar 

Mälaren omfattas av riksintresse för yrkesfiske enligt miljöbalken 3 kap. 5§. Havs- och 

vattenmyndigheten beslutar om områden som är av riksintresse för yrkesfiske. 

Riksintresset innebär att området är av nationell vikt för fiske, och att användning av mark- 

och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i både havet och 

inlandsvatten. 

4.3.5. Riksintresse för luftfart 

Området ligger inom influensområde för flyghinder för Bromma flygplats samt inom MSA-

yta för Uppsala, Bromma samt Arlanda flygplatser. Bromma och Arlanda flygplatser är 

riksintresse för luftfart. Högsta byggnadshöjd för det kompletterande vattenverket planeras 

vara 40 meter, vilket överstiger kravet på 20 meter och kräver därmed en flyghinderanalys. 

Efter anmälan till Luftfartsverket har Luftfartsverket återkommit med en analys 25 februari 

2022 med slutsatsen att det inte bedöms bli någon påverkan på influensområde samt MSA-

ytor med de redovisade högsta höjderna. Kontakt har även tagits med Swedavia eftersom 

planområdet ligger inom dessa möjliga påverkansytor, och svar har erhållits om att det inte 

bedöms bli någon påverkan.  

4.3.6. Görvälns naturreservat och Natura 2000 

Fastigheten VAM 1:1 omfattas inte av något naturreservat eller Natura 2000-område. Intill 

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

kommun och sträcker sig längs Mälaren från Hässelby till Kallhäll (Figur 6). Naturreservatet 

är totalt 1066 hektar varav 686 hektar land.  
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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-området Gåseborg (SE0110174), beläget cirka 1 300 meter sydost från vattenverket. 

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 6. Natura 2000 med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv och Görvälns naturreservat. 
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4.4. Geologiska, hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden 

Höjdskillnad på ön varierar mellan cirka 1 och 30 meter över havet, där den  

lägsta nivån alltså ligger i nivå med Mälarens vattennivå. Höjden vid den planerade 

utbyggnaden av vattenverket varierar mellan cirka 4 och 7 meter över havet.   

 

Norrvatten har genomfört geotekniska undersökningar under 2021 och 2022. Dessa bekräftar 

SGU:s jordartskarta, se Figur 7. Vid den planerade utbyggnaden av vattenverket består 

jordlagren främst av fyllnadsmassor och sandig morän. I norra och södra delen av ön finns 

områden med kala bergsytor och berg med tunna moränlager. Även sandig morän, samt 

postglacial sand finns både i norra och södra delen av ön. Glacial och postglacial lera finns i 

de östra, samt centrala, låglänta delarna av ön.  

 

I vattenområdet, väster om den planerade utbyggnaden, består sjöbotten huvudsakligen av  

0–7 meter dyigt slam på 1–10 meter lera, som i sin tur överlagrar 0,5–9,2 meter friktionsjord. 

Inom vattenområdet varier djupet till berg mellan 3–25 meter under vattenytan. I den södra 

viken stiger berget kraftigt mot strandlinjen i nordost. 

 

 
Figur 7. Jordartskarta. Gråblå=morän, röd=berg, gul=lera, randigt=fyllnadsmaterial, röda kryss=berg. 

(SGU, 2021) 

 

Grundvattennivån vid den planerade utbyggnaden ligger mellan + 0,65 och + 1,24 meter. I 

dalgången norr om anläggningen ligger grundvattennivåerna mellan – 0,25 och + 0,78. 

Nivåerna varierar med årstid och nederbörd. Högre grundvattennivåer kan förväntas på vår 

och höst samt lägre grundvattennivåer under sommar och vinter.  

4.5. Vattentäkter och vattenskyddsområden 

Utredningsområdet och befintliga Görvälnverket omfattas av primär vattenskyddszon inom 

vattenskyddsområdet Östra Mälaren (Figur 8) och vattenområdet ingår i vattentäktszonen 

(Figur 9). Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet för 

ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
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Vattenskyddsföreskrifterna för området har fastställts för att förhindra risken att orsaka 

föroreningar i vattnet. Enligt 17 § utgör föreskrifterna inte hinder mot den hantering och de 

verksamheter som är nödvändiga för driften av de avsedda ytvattentäkterna inom 

skyddsområdet. De delar av föreskrifterna som kan beröra anläggningsskedet av vattenverk 

och vattenverksamheten som ingår i detta samråd är 1 § Generell bestämmelse att 

verksamhet inte får orsaka risk för vattenförorening, 3 § Hantering av brandfarliga vätskor 

samt 14 § Muddring, mark- och anläggningsarbeten inom vattenskyddsområdet.  

 

Föreskrifterna gäller om de inte är av en sådan omfattning att det krävs tillstånd enligt  

11 kap. miljöbalken.  

 

 
Figur 8. Östra Mälarens vattenskyddsområde samt riksintressen för vattenförsörjning, med Görvälnverket i 

övre mitten av bilden. 
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Figur 9. Görvälnverkets vattentäktszon. 

5. Verksamhetsbeskrivning 

5.1. Befintligt tillstånd och vattenverksamhet 

Norrvatten erhöll den 9 november 1972 tillstånd att leda bort vatten från Mälaren-Görväln. 

Uttagsvolymen omfattade i medeltal 560 000 m3/dygn (eller cirka 6,5 m3/s) för det befintliga 

Görvälnverket och ett planerat vattenverk kallat Skeftingeverket1. Skeftingeverket skulle 

anläggas på den norra sidan av ön. I tillståndet angavs en beräknad uttagsvolym på cirka 

160 000 m3 /dygn för Görvälnverket respektive cirka 400 000 m3 /dygn för Skeftingeverket.  

 

Då prognosen efter att tillstånd beviljats visade på ett lägre behov av dricksvatten bestämde 

sig Norrvatten för att inte gå vidare med byggnadsplanerna för Skeftingeverket. I en 

efterföljande dom begränsade vattendomstolen uttagsrätten för det befintliga Görvälnverket 

till en mängd av 260 000 m3/dygn (3,0 m3/s) räknat som medeltal per månad2. 

Vattendomstolen beslutade att i övrigt skulle de föreskrifter som lämnats i domen från 1972 

gälla. Således gäller den i domen från 1972 meddelade föreskriften om att rätten till 

vattenbortledning för framtiden är förenad med fastigheten Vam 1:1 (vattentäktsfastigheten).  

 

Med stöd från domstolens tidigare slutsatser2 gör Norrvatten bedömningen att tillståndet från 

1972 kan nyttjas för den aktuella utbyggnaden av Görvälnverket, eftersom planerad 

kapacitetsökning inte överstiger total tillståndsgiven uttagsvolym i nu gällande tillstånd. 

 
1 Österbyggdens vattendomstol dom den 15 juli 1971 i mål AD 23/71; Vattendomstolen vid Södertörns tingsrätt dom den 9 november 1972 i mål 
AD 68/70.  
2 Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt dom sen 20 oktober 1989 i mål VA 1/87.  
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Länsstyrelsen har genom skriftväxling meddelat att de gör samma bedömning av tillståndets 

omfattning.  

5.2. Planerade verksamheter 

Norrvatten planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken till de arbeten som behöver utföras 

för att möjliggöra det ökade vattenuttaget och den ökade dricksvattenproduktionen. 

Vattenverket är ett skyddsobjekt enligt 4 § skyddslagen (2010:305) och av sekretesskäl kan 

vissa detaljer inte visas som exempelvis intagsledningarnas placering. Intagsledningar 

kommer förläggas inom del av vattenområdet som ligger inom utredningsområdet (Figur 2).  

5.2.1. Vattenområde 

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

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

tillstånd ska beräknas, men oftast används 100-årsflöden. Enligt den översvämningskartering 

för Mälaren som tagits fram av myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer 

vattennivån vid ett 100-årsflöde att öka med cirka 1,5 m (RH2000). Konsekvenserna av en 

sådan vattenståndshöjning visas i Figur 10. 

 

 
Figur 10. Modellerat vattenstånd vid 100-årsflöde (RH2000) i Mälaren.  

5.2.2. Arbete inom vattenområde 

Norrvatten planerar att anlägga intagsledningar för intag av råvatten till rening i verket.  

Intagsledningarna kopplas till en intagsbyggnad, där vattnet förs in till vattenverket. 

Anläggningsarbetet med intagsledningarna medför arbete inom vattenområdet. Exempel på 

arbeten som förväntas behöva utföras är grävning, schaktning och sprängning. 
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5.2.3. Tillfällig grundvattenbortledning 

Kompletterande vattenverk kommer bestå av huvudbyggnad samt ett antal sidobyggnader 

för bland annat slamhantering, elkraft- och reservkraft samt personalbyggnad. Arbeten på 

land omfattar i huvudsak spontning, schakt och gjutning av betong. 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 

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.  

5.3. Rivningsarbeten 

Innan byggnationen påbörjas kommer slambyggnaden som ligger intill det befintliga 

vattenverket att rivas. Fiskarstugan, som i dagsläget ligger söder om Vattenverksvägen, 

kommer att flyttas. Inget rivningsarbete förutses ske i vattenområdet.  

6. Förutsättningar och förväntade effekter 

6.1. Vattenförekomst 

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

Görväln (SE659044-160864). Vattenförekomsten utgör en fjärd i Östra Mälaren och sträcker 

sig från Upplands-Bro och Kungsängen/Stäket i norr till Lovön i söder. Avrinningsområdet 

består främst av skogs- och jordbruksmark. Mälaren är en reglerad sjö med dammluckor och 

slussar på flera olika platser. Med regleringen försöker man upprätthålla en lägsta nivå på 

4,00 meter och en högsta på 4,70 meter i Mälarens höjdsystem (+0,16 respektive +0,86 i 

RH00).  

 

Vattenverksamhet i form av schakt- och muddringsarbeten riskerar att påverka 

vattenförekomsten Mälaren-Görväln i anläggningsskedet genom grumling och spridning av 

suspenderat sediment och jordpartiklar. Anläggningsarbete i vattenområdet påverkar även 

den strandnära naturmiljön. Inför kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer metoder 

och skyddsåtgärder att utredas för att minimera grumling och risk för spridning av 

förorening. Skyddsåtgärder kan bestå av silt- eller bubbelgardiner samt absorptionslänsar för 

att samla föroreningar vid vattenytan.  

 

Risken för påverkan på vattenförekomsten ska även minimeras genom styrning av 

etableringsytor, ställa miljökrav på entreprenör rörande bland annat hantering av dag- och 

länshållningsvatten, uppställning av arbetsfordon samt lagring och hantering av kemiska 

produkter. 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 
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försiktighetsåtgärder. Vattenverksamheten bedöms därmed inte innebära ökade mängder 

föroreningar till vattenförekomsten. 

6.2. Naturmiljö 

Generellt karaktäriseras Skäftingeholmen av närheten till Mälaren med strandområdena  

runt ön och den sumpskog som breder ut sig i den centrala, låglänta delen av ön. I södra 

delen av Skäftingeholmen ligger en bergknalle med ett äldre tallbestånd som har inslag av 

lövträd. Längs västra sidan går klippor ner i vattnet och innanför finns grövre tallar och 

granar. I den inre av vikarna dominerar lövträd som klibbal och knäckepil tillsammans med 

sly av hägg, asp och björk. I norr och öster finns en tät lövsumpskog som får sitt vatten från 

Mälaren.  

 

Vattenvegetationen i de två västra vikarna består av vanliga arter med område av bladvass, 

bitvis uppblandat med sjösäv. Utanför vass och säv växer gul näckros samt enstaka gäddnate 

och ålnate. På grundare områden, närmare strandkanten, växer bland annat sjöfräken, 

svärdslilja och vattenklöver. Bottensubstratet består av sand och grusbotten som övergår i 

mjukbotten längre ut på djupare vatten. Vattendjupet i de två vikarna är mellan 0 och  

3 meter. Ett dike inifrån området för det befintliga vattenverket mynnar i den södra viken 

och för med sig sand och lättsuspenderat material som bildar en klack ut i viken.  

 

Utbyggnad av vattenverket kommer ta höga naturvärden i anspråk. De naturvärden som 

påverkas är särskilt skyddsvärda träd i form av värdefulla äldre tallar och arter knutna till 

dessa, varav den rödlistade talltickan är en av dem. Den tillfälliga grundvattenbortledningen 

som uppkommer under byggskedet kommer troligen i sig ha mycket liten påverkan på de 

höga naturvärden som inventerats. Den tillfälliga grundvattenbortledningen är begränsad i 

både utbredning och nivåskillnad.  

 

Sumpskogen, som ligger i den låglänta delen av ön, får sitt grundvattentillflöde från 

Mälaren. Vattenverket med tillhörande byggnader planeras söder om sumpskogen och 

skogen bedöms inte påverkas av varken fysiskt intrång eller av den tillfälliga 

grundvattenbortledningen.  

6.3. Djurliv 

Markerna kring vattenverket utgör livsmiljö för ett antal arter, varav vissa fridlysta, samt 

även ett antal rödlistade arter. Norrvatten har genomfört inventeringar av fågel, fladdermus 

samt grod- och kräldjur under år 2022 inom de centrala delarna av ön där det kompletterande 

vattenverket planeras. Vid fågelinventeringen observerades totalt 12 naturvårdsklassade arter 

(rödlistade arter) och ytterligare sju arter listade i fågeldirektivets bilaga 2. Enligt 

artdatabanken har totalt 40 naturvårdsklassade arter (rödlistade arter) noterats inom det 

undersökta området, varav fem stycken är listade i fågeldirektivets bilaga 1. De arter som är 

listade i fågeldirektivets bilaga 1 är berguv (VU), blå kärrhök (NT), brun glada (EN), 

kungsfiskare (VU) och rördrom (NT).   
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Av de observerade fågelarterna bedöms ett antal kunna häcka i området. De flesta av arterna 

är vanliga regionalt och bevarandestatusen bedöms inte påverkas av en exploatering.  

 

Vid grod- och kräldjursinventeringen påträffades inga skyddade eller känsliga arter, varken i 

vatten eller på land. Inga speciella värden avseende undervattensarter hittades i artportalen.  

 

Inventeringen av fladdermus utfördes under tre nätter i slutet av juni med hjälp av autoboxar 

och genom manuell inventering med handhållen detektor. Denna period valdes för 

artkarteringssyftet men också för att kunna identifiera eventuella kolonier och koloniträd. 

Inventeringsområdet visas i Figur 11. Totalt påträffades sex olika fladdermusarter inom 

inventeringsområdet: Mustasch/taigafladdermus, vattenfladdermus, dvärgpipistrell, större 

brunfladdermus, nordfladdermus (Nära hotad/NT) och brunlångöra (NT). Den vanligast 

förekommande arten i inventeringsområdet är dvärgpipistrell och därefter vattenfladdermus. 

Det påträffades dessutom två kolonier (yngelplatser) av dvärgpipistrell inom 

inventeringsområdet.  

 

 
Figur 11. Resultatkarta som visar fladdermusfynd från den manuella inventeringen, observera då det  

var väldigt många fynd vid kolonierna och vid vattnet så har fynden för visualiseringens skull  

minimerats. Nnoc = Större brunfladdermus, Mmys/bra = Mustasch/taigafladdermus, Enil =  

Nordfladdermus, Paur = Brunlångöra, Mdau = Vattenfladdermus, Ppyg = Dvärgpipistrell, Myostis sp  

= Okänd myostisart.  

 

Kompletterande inventeringar av naturvärden, fågel och fladdermus kommer genomföras 

inom utredningsområdet under våren och sommaren 2023. Inför kommande 
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miljökonsekvensbeskrivning kommer anpassning av verksamheten samt skyddsåtgärder att 

utredas för att minska verksamhetens negativa konsekvenser. Bland annat kommer en 

artskyddsutredning att tas fram i syfte att bedöma eventuell påverkan på de olika arterna av 

fladdermöss och fåglar vid verksamhetens genomförande. I artskyddsutredningen tas förslag 

på skyddsåtgärder fram för att minimera riskerna för påverkan. 

6.4. Människors hälsa, rekreation och friluftsliv 

De samlade natur - och kulturvärdena vid Mälaren ger goda förutsättningar för friluftsliv och 

turism. Ön används för rekreation och som strövområde och några stigar löper tvärs över ön. 

På fastlandet ligger Görväln naturreservat som är ett välbesökt friluftsområde. Landskapet 

vårdas genom aktivt jordbruk med centrum vid slottsmiljön kring Görvälns slott.  

 

Närmsta bostadsområde är Råsten som ligger cirka 1 000 meter öster om det kompletterande 

vattenverket. Nordöst om vattenverket ligger ett vandrarhem och ett bostadshus, med ett 

avstånd på cirka 600 meter.    

 

På den mittersta och södra sidan av ön finns ett antal kulturhistoriska lämningar som utgörs 

av sentida lämningar i form av husgrunder och husgrundsterrasser. Det finns även ett antal 

sentida röjningsrösen i anslutning till den tidigare åkermarken, varav ett klassas som 

fornlämning (L2017:9039). På den norra delen av ön ligger två fornlämningar i form av en 

torplämning (L2017:9460) och en hög av stenar och block (L2017:9279). Lämningarna 

illustreras nedan, se Figur 12.  

 

 
Figur 12. Fornlämningar inom fastighet VAM 1:1 (Riksantikvarieämbetet, 2023) 
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Utbyggnad av vattenverket bedöms påverka en stig på ön som i dagsläget nyttjas för 

friluftsliv, men det kommer fortsatt att vara möjligt att komma ut på ön och nyttja större 

delar för friluftsliv. Under byggskedet riskerar rekreationsområdet att störas av buller från 

sprängningar, arbetsmaskiner samt ökad trafik. Den visuella upplevelsen av naturvärdena 

kan påverkas av stängslet runt planområdet. Träden kommer dölja stora delar av 

bebyggelsen från stigarna på ön, vilket innebär att den visuella påverkan är som störst från 

Mälaren.  

 

Utbyggnaden kan komma att påverka kulturhistoriska lämningar som ligger inom 

utredningsområdet. Norrvatten kommer inom ramen för detaljplaneprocessen närmare 

undersöka verksamhetens eventuella påverkan på kulturhistoriska lämningar. Om den 

planerade verksamheten kan leda till ingrepp i fornlämningar krävs tillstånd enligt 

kulturmiljölagen (1988:950), vilket Norrvatten i så fall kommer att ansöka om separat hos 

länsstyrelsen.   

 

Under anläggningstiden kommer störningar i form av buller och byggtrafik att uppkomma 

samt arbetsområdet inte vara tillgängligt för allmänheten. Kommande 

miljökonsekvensbeskrivning avser beskriva bullerstörning i anläggningsskedet samt 

tillgänglighetsaspekter.  

6.5. Föroreningar 

Inom området planerat för utbyggnad av vattenverket har markmiljö- och 

sedimentundersökningar genomförts (WSP, 2021; WSP, 2022). Provtagning av jord visade 

inga ämneshalter som överskrider riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 

eller nivå för farligt avfall. Fyllnadsmassorna kan anses vara lätt förorenade av PCB och i 

enstaka prov förekom även halter över känslig markanvändning (KM) för PAH-H och 

alifater > C16-C35. Inom området med naturligt lagrad jord finns generellt inga förhöjda 

halter av vare sig metaller eller organiska föroreningar. Sammanfattningsvis bedöms 

påträffade halter i jord inte medföra oacceptabel risk för hälsa och miljö baserad utifrån 

nuvarande och planerad markanvändning (MKM). Inför schaktningen i byggskedet kommer 

kompletterande markprovtagning genomföras.  

 

Sedimentprovtagning genomfördes i viken väster om Skäftingeholmen. I det undersökta 

sedimentet förekommer ställvis PCB och naftalen i höga och mycket höga halter, och 

framför allt i det strandnära området. Sedimenten uppvisar generellt medelhöga metallhalter 

som är vanligt förekommande i båtbottenfärger, såsom arsenik, koppar, och nickel. PFOS-

halter ligger i nivå med tidigare mätningar av PFOS i sediment i vattenförekomsten Mälaren-

Görväln. Föroreningsomfattningen av tennorganiska ämnen (TBT) detekteras i två prover 

och bedöms därmed som relativt begränsad. Det ena provet togs i det lösa dyiga sedimentet 

och det andra i nordväst, där naturliga sediment förekommer.  

 

Anläggningsarbete i vattenområde kan medföra grumling och risk för spridning av 

föroreningar. Inför kommande ansökan kommer bästa möjliga teknik och arbetsmetod att 

utredas för att minimera spridning av suspenderat sediment och lösa föroreningar. 
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Skyddsåtgärder kan vara i form av grumlingsskydd där arbeten utförs innanför så kallad 

bubbelridå eller siltgardin och spontning. Lämpliga muddringsarbeten kan exempelvis vara 

sugmuddring och muddring i etapper med pauser för att undvika uppgrumling och 

sedimentflykt. Inför kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer även hantering av 

muddringsmassor under anläggningsskedet att utredas.  

 

Norrvatten avser att sedan tillstånd meddelats för verksamheten ta fram ett kontrollprogram 

avseende vattenkvalitet som beskriver hur mätningar av suspenderat sediment ska göras 

under tiden arbeten i vatten pågår. 

6.6. Statusklassning och 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. Miljökvalitetsnormerna för Mälaren-Görväln 

(SE659044-160864) 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 tributyltennföreningar.  

 

Den senaste statusklassningen visar att vattenförekomsten har måttlig ekologisk status och 

att den ej uppnår god kemisk status. Utslagsgivande för bedömningen av den ekologiska 

statusen är miljögifter med avseende på kopparhalten i sediment. Den kemiska 

ytvattenstatusen orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver, 

bromerade difenyletrar, perfluoroktansulfon (PFOS), kadmium, bly, antracen och 

tributyltenn 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. 

 

I det kommande arbetet kommer Norrvatten utreda hur verksamheten inverkar på 

möjligheten att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för Mälaren-Görväln.  
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7. Utförda och planerade utredningar  

7.1. Utförda 

Geoteknisk utredning 

Miljöteknisk undersökning av mark och sediment  

Naturinventering land- och vattenområde 

Inventering av särskilt skyddsvärda träd 

Grod- och kräldjursinventering 

Fågelinventering 

Fladdermusinventering  

 

7.2. Planerade 

Miljökvalitetsnormer - Hydromorfologisk och ekologisk status 

Konceptbeskrivning hydrogeologi 

Bullerutredning för anläggningsskedet  

Kompletterande inventering av särskilt skyddsvärda träd 

Kompletterande fågelinventering 

Kompletterande fladdermusinventering 

Kompletterande naturinventering land- och vattenområde 

Kompletterande grod- och kräldjursinventering 

Artskyddsutredning 
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8. Förslag på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Icke-teknisk sammanfattning 

1. Administrativa uppgifter 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

2.2 Ansökans omfattning 

3. Avgränsning och metod 

3.1 Metod 

4. Samrådsredogörelse 

5. Ansökt vattenverksamhet  

5.1 Befintlig vattenverksamhet 

5.2 Planerade vattenverksamheter 

6. Behandlade alternativ 

6.1 Nollalternativ 

6.2 Alternativ lokalisering 

6.3 Alternativ utformning  

7. Områdesbeskrivning 

7.1 Planförhållanden 

7.2 Riksintresse och skyddade områden 

7.3 Topografi och geologi 

7.4 Grundvatten 

7.5 Kulturmiljö 

8. Miljökvalitetsnormer 

9. Påverkan, effekter och konsekvenser  

9.1 Vattenförekomst 

9.2 Naturmiljö 

9.3 Djurliv 

9.4 Människors hälsa, rekreation och friluftsliv 

9.5 Markmiljö och sediment 

9.6 Buller 

9.7 Masshantering 

10. Kontrollprogram 

11. Nollalternativet 

12. Samlad bedömning 

13. Referenser 
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