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1

Inledning
Denna samrådsredogörelse sammanställer och bemöter inkomna yttranden från
undersökningssamråd gällande tillståndsprövning enligt miljöbalken för bortledning av ytoch grundvatten med mera vid Sparrås idrottshall, Kungälvs kommun.

2

Beskrivning av genomfört samråd
Sökande har utfört undersökningssamråd med länsstyrelsen, Miljöenheten på kommunen
och särskilt berörda enskilda. Mötesprotokoll från samråd med länsstyrelsen finns i Bilaga
1 och 2. Inbjudan till skriftligt samråd har skickats ut till enskilt berörda via post med
hänvisning till samrådsunderlag på kommunens projekthemsida
www.kungalv.se/sparrashallen. Kopia på inbjudan redovisas i Bilaga 3.
Samtliga som sökanden har samrått med har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter
fram till och med den 15 maj 2020.

2.1

Kungörelse i tidningar samt internet
Utöver brevutskick till ovanstående har sökande kungjort samrådet i Göteborgs-Posten
och Kungälvs-Posten. Kopia på kungörelsen redovisas i Bilaga 4. Kungörelsen hänvisade
till samrådsunderlag på kommunens projekthemsida (se ovan).

3

Inkomna erinringar

3.1
Sakägare
Fastighetsägare till Kungälv Domarringen 4

Delägare i gemensamhetsanläggningen GA:1
3.1.1 Yttrande
I och med byggnation av Sparråsskolan så hade vi och vår samfällighet Domarringen
dialog med dåvarande projektledning. Mycket lovades av dem men endast lite av detta
gjordes. Vår önskan är att ha nya dialoger med er innan ni skrider till verket och rensar
eller vad man nu vill göra i bäcken och hoppas på bättre uppfyllnadsgrad.
Då bäcken innehåller massor av groddjur med mera så måste ha dessa i stort beaktande,
groddammen som är anlagd är full med grodor. De har redan tagit stor skada av
byggnation i området.
Vi önskar oss följande:
-

Dialog med oss närmaste grannar innan man beslutar vad som skall göras och
hur…
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-

Behålla träd och växtlighet kring bäcken, framförallt på ”vår sida”. Vi önskade och
blev lovade en jordvall längs vägen likt de har söder ut. Dr grävde upp en vall
under byggnationen av vägen men fraktade sedan bort den? Vad kostade det?
Hur togs det beslutet? Således vill vi i alla fall behålla denna växtlighet mot insyn
och ljud.

-

Att bara ha någon som rensar bäcken från byggskräp från skolbygget hade nog
varit till stor nytta. Vem åligger det att rensa byggskräpet? Kommun eller
byggfirma? Vi som närmaste grannar har rensat bort ett oräkneligt antal säckar
med byggskräp genom åren från området mellan oss och skolan…

-

Beakta groddjur och andra vattenlevande djur kring bäcken

-

Vi har naturligtvis oro för att grundvattensänkningen kommer att påverka vårat
hus, garage eller pool men förutsäger att ni har tagit all experthjälp ni kan för att
säkra att det inte kommer att påverka vår fastighet. Experterna behöver också
bedöma om vår fastighet behöver mätas in på något sätt för att kunna se
eventuella förändringar.

3.1.2 Bemötande
För att öka dikets kapacitet och minska risken för översvämning uppströms kommer
eventuella rensningsåtgärder att behöva utföras i diket. Detta kan komma att innebära att
träd som växer mitt i vattendraget behöver tas bort för att förhindra igenväxning. Träd
som står högre upp på land kommer att lämnas kvar. Om det blir aktuellt så kan
kompensationsåtgärder så som återplantering vidtas av kommunen.
Efter att ha mottagit yttrandet ovan har sökande genomfört en groddjursinventering längs
berört dike norr om idrottshallen samt intilliggande damm. Resultatet kommer att
redovisas i handlingarna för tillståndsansökan. Själva grundvattenavsänkningen och
bortledningen av grundvatten har ingen negativ inverkan på djurlivet. Om det blir aktuellt
att utföra kapacitetshöjande åtgärder i diket kommer arbetet att anpassas för att minimera
negativ inverkan på fisk- och groddjur. Till exempel kan arbetet i diket anpassas till att ske
under en viss tid på året för att minimera transport av finmaterial och grumling av vattnet.
För att säkerhetsställa att ingen skadlig sättning uppkommer som följd av
grundvattenavsänkningen kommer ett kontrollprogram att utformas tillsammans med
tillsynsmyndighet. I dagsläget sker redan kontrollmätningar av grundvattennivåer och
markrörelser i området för att säkerhetsställa att inget oförutsett uppkommer.

3.2
Sakägare
Fastighetsägare till Kungälv Kannan 2

Delägare i markavvattningsföretaget Kastellegården, Tega Östergård, Tega Prästgård,
Klockarboet samt Vena Mellangård år 1939.
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3.2.1 Yttrande
När vi läser samrådshandlingarna kan vi inte se att vår fastighet skulle kunna påverkas av
planerade åtgärder vid Sparrås Idrottshall, men eftersom vi har tagits med i samrådet,
kanske det ändå finns en risk? I så fall vill vi veta mer om den.
I sammanhanget vill vi poängtera att tomten på vår fastighet, Kannan 2, redan har
påverkats av sättningar som härrör från det stora diket utanför, och att diket här snarare
är en ”sjö” än ett dike. Där står mycket vatten hela året, oberoende av nederbörd; under
långa tider är det enbart grundvatten.
Vi har sedan länge, tillsammans med våra grannar, kommunicerat med
Kommunansvariga om att bottennivån på sjön borde höjas med 20-40 cm genom att
lägga på ett lager matjord, då skulle grundvattnet bli täckt åtminstone under delar av året
och ny växtlighet skulle kunna etableras, men vi har ännu inte fått något gehör för detta.
Just nu har vi kommunikation med Kommunen om att åtgärda sättningsskador på tomten,
och vi väntar på besiktning.
Vad vi vill anföra är att vår del av diket inte tål ytterligare ingrepp som skulle försämra
läget än mer.
3.2.2 Bemötande
Fastighetsägare till Kungälv Kannan 2 har inkluderats i samrådet då de är delägare till
markavattningsföretaget som omfattar den del av diket som bortlett vatten leds till. Diket
som avses går i sydvästlig-nordöstlig riktning längs Sparråsvägen och förbi själva
idrottshallen. Det bortledda vattnet planeras att släppas på den kulverterade delen vid
idrottshallen och det kan bli aktuellt att utföra kapacitetshöjande åtgärder i diket norr om
idrottshallen. Diket som omnämns i yttrandet är ett annat än det som är beskrivet ovan
och som avses i ansökan. Sökt verksamhet kommer inte att påverka det dike som ligger
invid Kungälv Kannan 2.

3.3
Sakägare
Fastighetsägare till Kungälv Domarringen 7

Delägare i gemensamhetsanläggningen GA:1.
Yttrande inkom muntligen via telefonsamtal till Maria Hübinette, Kungälvs kommun, den
22 april 2020. Nedtecknat i efterhand.
3.3.1 Yttrande
Önskar att han (
) i förväg får ta del av om sökande planerar att utföra större
åtgärder utefter vattendraget. Detta eftersom fastighetsägarna längs vattendraget i
samband med byggandet av området fick löfte från
om att uppföra
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bodar och förrådsbyggnader mellan tomterna och vattendraget. De som har fastigheterna
längs vattendraget behöver tid på sig för att flytta bodar om det ska grävas och liknande.
Dock är alla boende medvetna om att de behöver flytta sina tillhörigheter om kommunen
vill det.
3.3.2 Bemötande
Bodarna ser i dagsläget inte ut att vara något hinder för planerad verksamhet. Om det
däremot i senare skede bedöms nödvändigt att flytta bodarna kommer sökande meddela
detta i god tid innan.

3.4

Miljöenheten, Kungälvs kommun

3.4.1 Yttrande
Det är ett bra och gediget underlag som tagits fram, både vad gäller den tekniska
beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Det kan med förändrat klimat och
nederbördsmönster antas att det kan uppstå problem i framtiden där föreslagen åtgärd
eventuellt inte räcker till. Miljöenheten ser dock inte att det i dagsläget finns något annat
alternativ till förslagen grundvattensänkning då hallen står på platsen och att ta bort/flytta
den hade inneburit mycket stora kostnader. Det finns inte något annat rimligt alternativ.
Miljöenheten anser att det behövs och ska göras uppföljande kontroller vad gäller
grundvattennivå, bortledda volymer samt markpåverkan av sänkningen. Detta bland
annat för att snabbt kunna sätta in ytterligare åtgärder om så krävs.
Miljöenheten bedömer inte att det krävs en prövning enligt kapitel 9 miljöbalken då det i
detta fall handlar om hantering av rent vatten (grundvatten) och inte förorenat vatten.
3.4.2 Bemötande
Kontrollprogram kommer att tas fram i samråd med tillståndsmyndighet men föreslås
innehålla kontroll av grundvattennivåer, bortledd volym vatten och markrörelser.
För att möjliggöra att idrottshallen har kunnat tas i bruk igen sker bortledning sedan
skadan på bottenplattan uppkom i februari 2019. För att följa upp
grundvattenavsänkningen sker sedan våren 2019 kontinuerliga mätningar av
grundvattennivåer inom redovisat påverkansområde för grundvattenavsänkningen. Under
våren 2020 har även mätningar av markrörelser påbörjats i villaområdet norr om
idrottshallen vid invid själva hallen. Bortpumpad volym vatten registreras också. Syftet
med mätningarna är att säkerhetsställa att ingen skadlig sättning uppkommer som följd
av grundvattenavsänkningen.
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3.5

Vattenfall Eldistribution AB

3.5.1 Yttrande
Vattenfall Eldistribution AB har en 20 kV högspänningskabel inom båtnadsområde och
yttrar sig om restriktioner kring arbete i närheten av ledningar. Yttrandet redovisas i sin
helhet i Bilaga 5.
3.5.2 Bemötande
Markarbete kommer att utföras enligt ledningsägarens rutiner och säkerhetsåtgärder.

4

Fortsatt handläggning
Sökande inväntar länsstyrelsens beslut om sökt verksamhet ska antas medföra
betydande miljöpåverkan eller inte.
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PM
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Sparråshallen tillstånd grundvatten
UPPDRAGSNUMMER

2020-04-24
UPPRÄTTAD AV

13009835

Mötesanteckningar för samråd med länsstyrelsen 2020-04-24
Tillståndsansökan för bortledning av yt- och grundvatten mm vid Sparråshallen,
Kungälvs kommun
Medverkande:
(Länsstyrelsen Västra Götaland),
(Kungälvs kommun),
Wennerqvist),
(Sweco)

och
(advokatfirman Stangdell &

Bilaga: presentationen som hölls under mötet
Genomförande
Samrådet genomfördes genom att Kungälvs kommun, Stangdell & Wennerqvist och Sweco
presenterade syftet med vattenverksamheten samt dess lokalisering, påverkan och
miljökonsekvenser. Agendan såg ut enligt nedan.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Introduktion och bakgrund
Lokalisering och beskrivning av området
Vattenverksamhet
• Bortledning av yt- och grundvatten
• Ev rensning i dike
Hydrogeologiska och geotekniska förutsättningar
Påverkansområde
Miljökonsekvenser
Kontroller
Sammanfattning
Fortsatt arbete och tidplan

Förtydligande gjordes angående
• Bakgrunden till utredning av grundvatten och tillstånd i tidigare skeden
• Vilka verksamheter som söks för och avses i detta samråd.
• Bedömning av sättningar
• Markavvattningsföretaget
• Åtgärder i vattendraget (kallat diket)
• Fiskföring i vattendraget
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•

Avgränsning av sakägarkrets

Diskussion och frågor
De frågor som togs upp av länsstyrelsen och som diskuterades under presentationen beskrivs
nedan.
•

I vilken mån undersöktes grundvattenförhållanderna inför anläggandet av själva
idrottshallen och skolan? Inkluderades denna aspekt i detaljplanen? De undersökningar
som utfördes inför detaljplanen bedöms som otillräckliga. Undersökningar och
utredningar av grundvattenpåverkan inför byggnation utfördes och avsikten var att söka
tillstånd inför byggnation. Dock skedde ändringar och beslut fattades att bygga hallen
som en tät konstruktion istället. Därmed söktes inte tillstånd. När olyckstillfället sen
vinter 2019 inträffade var det en kombination av faktorer, huvudsakligen mycket
nederbörd, som ledde fram till att hallens bottenplatta knäcktes av krafterna från
vattnet i marken runt om källaren. Det var inte i första hand grundvattennivåer som var
höga utan det var ytligt vatten som samlades i marken runt hallen som ligger i en
lågpunkt. I konstruktionen av den täta anläggningen hade riskerna kopplat till nederbörd
och den övergripande vattensituationen underskattats.

•

Det som i samrådsunderlaget kallas för diket bör istället omnämnas som vattendrag.
Vattendrag som syns på ekonomiska kartan bör kallas vattendrag.

•

Har sökande gjort en bedömning av hur mycket av det bortledda vattnet som består av
ytvatten respektive grundvatten? Sökande har mätt flödet sedan den pågående
pumpningen påbörjades och har på så sätt observerat ett basflöde som bedöms komma
från grundvattenmagasinet. Detta basflöde har mätts upp i samband med perioder med
uppehållsväder. Bedömningen är att det bidragande flödet från grundvattenmagasinet
är försumbart i förhållande till naturligt ytvattenflöde.

•

Är vattendraget fiskförande? Nej men längre nedströms har öring påträffats.

•

Har sökande tagit höjd för klimatförändring när de utfört hydrogeologisk modellering
för diket? Frågan kunde inte besvaras på sittande möte då ansvarig modellerare inte
medverkade. Frågan beaktas i det fortsatta arbetet.

•

Markavvattningsföretaget, påverkan på vattendraget och hydrologisk modellering.
Som en diskussionsfråga lyfts hur markavvattningsföretaget kan hanteras. Förhållandena
är alltså att det finns ett markavvattningsföretag (som kommunen är delägare i) till vilket
vattnet som bortleds från hallen kommer att släppas. Vattnet som släpps är vatten som
naturligt avvattnas från avrinningsområdet norrut via vattendraget. Bortledningen av
vatten från källaren på hallen innebär i praktiken en rundpumpning av vatten, vatten
som ändå ska avvattnas norrut via vattendraget. Kvantiteten i vattendraget påverkas
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•
•

inte, inte heller kvaliteten. Däremot är vattendraget - som omfattas av
markavvattningsföretag - inte efterhållet och rensat på länge. Vattendraget är bitvis
mycket igenvuxet. Eftersom avrinningen från området är dålig, vilket är en delorsak till
att vatten dämdes upp och knäckte hallens golv, har hydrologisk modellering utförts för
att se hur kapaciteten i vattendraget är. Modelleringen visar att en vanlig rensning skulle
ge god effekt för avrinningen norrut, vilket skulle förbättra situationen även påtagligt
långt söder om hallen samt minska sannolikheten att vattendraget däms upp så att
vattnet som bortleds från hallen inte avleds. Det finns även några kulvertar under vägar
som har för liten dimension och dämmer upp vattendraget i perioder med höga flöden.
Att öka deras dimension skulle öka kapaciteten i vattendraget.
Sökandens uppfattning är att det finns juridisk rätt att återställa vattendraget i enlighet
med ursprungligt tillstånd för markavvattningsföretaget.
Sökanden håller på att utreda och klargöra mer exakt vilka åtgärder det är som behövs i
vattendraget, om rensningen är i vissa partier eller längs hela, om kulvertars dimension
behöver ökas etc.

•

Samrådde kommunen med markavvattningsföretaget, vars båtnadsområde
idrottshallen är belägen i, inför anläggandet av idrottshallen? Nej, kommunen
samrådde inte med delägarna till markavvattningsföretaget inför anläggandet. En
tillståndsansökan planerades men avbröts då det beslutades att bygga hallen tät. Det var
alltså ingen samrådsprocess kring bortledning av grundvatten i samband med
byggnation. Inom ramen för den process som nu genomgås sker skriftligt samråd med
enskilda från och med denna vecka till och med 15 maj.

•

Länsstyrelsen frågar om man övervägt att ansöka om rensning enligt 11 kap 15 §
miljöbalken. Förtydligande från sökandes sida gällande ev kapacitetshöjande åtgärder i
diket: det kommer att bli aktuellt att utföra kapacitetshöjdande åtgärder i det dike som
det bortledda vattnet släpps på. Pågående utredning kommer klargöra mer specifikt vad
dessa rensningsåtgärder innebär och var de kommer att behöva vidtas. Innan ansökan
lämnas in till domstol kommer sökanden att hålla en kompletterade avstämning med
Länsstyrelsen gällande dessa åtgärder och den juridiska hanteringen av dem.
Önskemålet är att om möjligt utföra dessa åtgärder inom det befintliga tillståndet för
markavvattningsföretaget, om det räcker med vanlig rensning. Om detta inte är möjligt
för att åtgärderna bedöms vara för omfattande så finns det två alternativ: antingen att
komplettera ansökan för bortledning av yt- och grundvatten med vattenverksamhet
gällande åtgärderna i diket eller att upprätta en separat ansökan för åtgärderna i diket
antingen som en anmälan om vattenverksamhet eller som en ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet. Generellt rekommenderas samprövning enligt Länsstyrelsen.

•

Anser kommunens Miljöenhet att utsläppet av bortlett yt- och grundvatten bör klassas
som miljöfarlig verksamhet? Deras bedömning är att det inte är miljöfarlig verksamhet.
Det bortledda vattnet består till största delen av ytvatten som annars på naturlig väg
ändå hade nått diket. En liten del av det bortledda vattnet består även av grundvatten,
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men denna del bedöms vara försumbar i förhållande till det naturliga flödet i diket.
Maria ber om skriftligt svar på detta från Miljöenheten, i deras samrådssvar.
•

•

•

Har sakägarkretsen baserats på det bedömda påverkansområdet? Ja men
sakägarkretsen togs fram i ett något tidigare skede då bedömningen av
påverkansområdet var lite mer osäker (påverkansområdet som nu redovisas här är
snävare). Så sakägarkretsen är lite extra tilltagen och flera närboende strax utanför
påverkansområdet har inkluderats. Kungörelse har även annonserats i KP och GP och
sakägare har i veckan fått samrådsunderlag och information. Kungälvs kommuns
hemsida har uppdaterats (kommunens kommunikatör medverkar i processen).
Länsstyrelsen poängterar att det är viktigt att man är tydlig gentemot sakägare redan i
det här skedet.
Fortsatt handläggning: Sweco skickar mötesanteckningar till
på Länsstyrelsen för
granskning. När undersökningssamrådet och samråd med enskilda är genomfört
upprättar sökande samrådredogörelse som inlämnas till länsstyrelsen via
vastragotaland@lansstyrelsen.se med kopia till
. Till detta ska även
samrådshandlingarna bifogas.
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UPPDRAG
Sparråshallen tillstånd grundvatten
UPPDRAGSNUMMER
13009835

UPPDRAGSLEDARE

DATUM
2020-06-26

UPPRÄTTAD AV

Kompletterande samråd med Länsstyrelsen Västra Götalands län
Deltagare
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Kungälvs kommun)
(Kungälvs kommun)
(advokatfirman Stangdell & Wennerqvist)
(advokatfirman Stangdell & Wennerqvist)
(Sweco)
Eriksson (Sweco)
(Sweco)

Intro och bakgrund
Sökande planerar söka för bortledning av grund- och ytvatten för att hindra vatten från att
tränga in i Sparråshallen. Bortlett vatten släpps på intilliggande vattendrag. Större delen är
ytvatten som leds bort men även en liten del grundvatten. Det har studerats vilka åtgärder
som behöver göras i vattendraget för att reducera sannolikheten för dämning som orakar
skada på hallen. Delar av vattendraget omfattas av ett markavvattningsföretag. Sökande har
tidigare genomfört samråd avseende bortledning av vatten med länsstyrelsen för aktuellt
projektet. Tidigare samråd fokuserade på själva bortledningen och avsänkningen, grundvatten
och geologi. Dagens samråd är ett kompletterande samråd för sökanden att samråda kring
åtgärderna som visat sig behövas i vattendraget.
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Kort introduktion till projektet av Sweco (förutsättningar, lokalisering, tillståndspliktig
verksamhet)
-

Idrottshallen är lokaliserad i en lågpunkt dit ytvatten rinner innan det avbörda norrut
via vattendraget

-

Idrottshallen ligger delvis under markyta. Delar av krossmaterialet under hallen
bedöms ha kontakt med undre grundvattenmagasinet samt genomsläppligt material
som markytan fyllts upp med.

-

Större delen av vattnet som leds bort består av ytvatten som rinner till från
höjdområdena, men en liten del av bortledda vattnet består även av grundvatten.
Tillskott av grundvatten försumbart jämfört med ytvattenflödet.

-

Kommunen har kulverterat del av befintligt vattendrag i samband med byggnationen
av idrottshallen

-

Bortlett vatten (pumpat från dräneringsledningar runt hallen) släpps på den
kulverterade delen.

Hydrologisk och hydraulisk modellering (Sweco)
Sökande har utfört hydrogeologisk och hydraulisk modellering i vattendraget. Syftet var att
studera risk för översvämning samt vilka effekter olika kapacitetshöjande åtgärder i
vattendraget kan bidra till.
Ett stort antal kombinationer av små till stora åtgärder har studerats och flera kan förkastas
pga stort intrång men begränsad nytta. Den åtgärd som förordas är underhållsrensning inom
den del av vattendraget som ligger inom markavvattningsföretaget. Det är en ca 400 m lång
sträcka nedströms hallen som berörs. I delar av detta område är vattendraget kraftigt igenväxt
idag vilket orsakar sämre avledning av vatten. Rensning behövs för att förbättra förhållandena
jämfört med idag och minska strömningsmotståndet. Det behövs även för att vattendraget
inte ska växa igen. Det rör sig främst om sly och buskar men även en del träd som låtits växa
upp i vattenspegelen i vattendraget. Det övervägs att plantera nya träd för att ge skugga i diket
och för att ge insynsskydd för de närmaste fastigheterna.
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I de ursprungliga juridiska sektionerna för vattendraget inom markavvattningsavtalet så har
det skett naturlig erosion. Därav har slänterna breddats något jämfört med de juridiska
sektionerna. Bottendjupet bedöms vara något grundare idag jämfört med de juridiska
sektionerna.
Med rensning avser sökande mindre åtgärder som att ta bort sly/buskage och tuvor och rötter.
Syftet är inte att ändra sektionens profil.

Juridisk hantering
Kommunen bedömer att rensningen faller inom befintligt tillstånd för
markavvattningsföretagets att utföra underhållsrensning i vattendraget.

Länsstyrelsens kommentarer och diskussion
Vad gäller med rensningen: det finns groddjur i närheten. Hur påverkas de? Även om indirekt
påverkan så behöver ansökan kompletteras med diskussion kring detta och vilka åtgärder som
vidtas. Om kan påverka så behöver sökande göra en ansökan om dispens från
artskyddsförordningen.
-

Det har anlagts två dammar längs berörd sträcka av vattendraget. Sökande har utfört
groddjursinventering. I vattendraget bedöms det inte vara optimala levnadsmiljöer för
groddjur på grund av förekomst av elritsa. Utförd inventering indikerade inte att
groddjur förekommer i vattendraget, utan bara i dammarna som finns en norr om
hellan (nedströms) och en söder om hallen (uppströms). Kommer inte rensa i själva
dammarna men kan ha indirekt påverkan ändå (maskiner, buller mm). För att inte
störa populationerna kan arbetet förslagsvis utföras under särskilt utvalda tider.
Sökande tar med sig detta i sitt framtida arbete i projektet.

Sektionerna i vattendraget är bredare idag än juridiska sektionerna. Därav bör sökande
ompröva annat utförande av anläggningen. Har en rättighet att hålla juridiska sektioner och se
till att tillstånd är aktuellt. Sökande får inte fördjupa eller bredda sektionerna.
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-

Sektionerna har inte ändrats av människan utan bedöms vara naturliga pga erosion.
Sökande tar med sig detta i sitt framtida arbete.

Vilka andra åtgärder kan sökande göra för att hindra vattnet innan det rinner till idrottshallen?
-

Mycket vatten rinner till från höjdområderna. Området avvattnas norrut. Vattnet har
idag två möjliga vägar att gå förbi hallen. Ena vägen är genom kulvreten (vattendraget
har kulverterats) och den andra vägen är att vatten uppströms skolområdet bräddar
över en väg i söder och rinner i skyfallsdiket som finns längs med kulverten.
Modellering var visat att sådan bräddning sker med återkomsttid 2-5 år, realtivit ofta.
Det finns en farhåga att vatten från skyfallsdiket kan infiltrera genom marken in till
källarschaktet på grund av att marken fyllts upp med genomsläppligt material. Om det
finns vatten i skyfallsdiket en längre tid kan det alltså riskera att öka mängden vatten
som når källaren och det kan i värsta fall finnas en risk att kapaciteten på
dräneringsledningarna inte räcker till. Att byta dräneringsledningarna har inte bedömts
vara ett rimligt/möjligt alterantiv. Att täta botten i skyfallsdiket så att vatten hindras
att infiltrera till marken från skyfallsdikt kan vara ett alterantiv som kan komma att
studras noggrannare.. Ett annat alterantiv, som dock bedöms mycket svårt att
genomföra och sannolikt inte för önskad effekt, kunder vara att installera en tätspont
kring källaren. På grund av mängden ledningar i marken samt den stora risken att
tätsponten inte blir tät i övergång till berg etc gör att detta alternativ inte är möjligt.
Ingen av de alternativa lösningarna kan kompensera för underhållsrensning av
vattendraget nedströms.

Hur kontaktades sakägarna?
-

De fick brev med information och hänvisning till samrådsunderlag på kommunens
hemsida. De informerades även om i vilken egenskap de var sakägare (tex
fastighetsägare inom påverkansområde för grundvatten eller delägare i
markavvattningsföretag).
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Hur ser sökande på omprövning av vattendraget och markavvattningsföretaget?
-

Sökande anser inte att detta hör till detta projekt utan kommunen kommer ta denna
fråga vidare internt.

Vidare arbete och tidsplan
MKB:n kommer att kompletteras med groddjursinventering och kommentar kring det. Det
kommer att tydliggöras att arbeten anpassas efter fisk och groddjur.
Samrådsredogörelse upprättas och lämnas till länsstyrelsen efter semestertiderna.
Underhållsrensningen kommer att anmälas.
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Kungälv
2020-04-17

Välkomna att delta i samråd
enligt 6 kapitlet miljöbalken avseende tillståndsprövning för bortledning av yt- och
grundytvatten med mera vid Sparråshallen, Kungälvs kommun
Kungälvs kommun inbjuder härmed till samråd för de som bedöms vara särskilt berörda av föreslagna åtgärder
(se beskrivning nedan). På grund av rådande omständigheter och restriktioner för Covid-19 och Coronavirus
kommer samrådet att ske i skriftlig form.
Kungälvs kommun ansöker om tillstånd för att genomföra en permanent bortledning av yt- och grundvatten
vid Sparråshallen, Kungälv. Det bortledda vattnet planeras att ledas ut i ett dike som rinner längs Sparråsvägen.
För att klara tillskottet av vattnet kan trånga sektioner i diket nedströms hallen behöva rensas och möjligtvis
fördjupas eller breddas.
Bortledning av yt- och grundvatten samt eventuellt kapacitetshöjande åtgärder i diket är enligt 11 kapitlet 9 §
miljöbalken (SFS 1998:808) tillståndspliktig vattenverksamhet.
Före inlämnandet av ansökan till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Kungälvs kommun
enligt 6 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808) skyldighet att informera och samråda med bland annat de enskilda
som särskilt berörs av ansökan.

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag i form av teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning finns på kommunens hemsida
www.kungalv.se/sparrashallen.

Inlämnande av synpunkter
Synpunkter gällande tillståndspliktiga verksamheter ska lämnas skriftligen till någon av nedan angivna adresser
senast den 15 maj 2020.
I första hand via E-posten: kommun@kungalv.se
(ange ”KS2019/1693 Sparrås idrottshall grundvattenbortleding” i ämnesraden)
Alternativt till postadressen
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv
Märk kuvertet med ”KS2019/1693 Sparrås idrottshall grundvattenbortleding”
Önskar du få mer information om projektet eller har frågor kan du kontakta
miljösamordnare Kungälvs kommun,
@kungalv.se.

, kvalitets- och

…………………………………………………….
Kungälvs kommun
Läs mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter på vår hemsida https://www.kungalv.se/Integritetspolicy/

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Information om mätningar av markrörelser och grundvatten
Mätningar av grundvattennivåer sker en gång per månad och har pågått sedan våren 2019.
Mätningar av markrörelser kommer påbörjas i villaområdet längs Situlagatan, söder om Bronsåldersgatan, den
21 april. Syftet med mätningarna är att säkerhetsställa att ingen skadlig sättning uppkommer som följd av
grundvattenavsänkningen.

De som får denna inbjudan till samråd har fastighet eller annan rättighet inom markerat
område i kartan (svart heldragen linje).

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

den 12 maj 2020 10:29
Kungälvs kommun
KS2019/1693 Sparrås idrottshall grundvattenbortledning

Hej
,
Jag heter
och bor på
, (Domarringen 4) närmast Sparråsskolan.
Skickar härmed in våra synpunkter på grundvattenbortledning från Sparråsskolan.
Lite bakgrund.
I och med byggnationen av Sparråsskolan så hade vi och vår samfällighet Domarringen dialog med
dåvarande projektledning. Mycket lovades av dem men endast lite av detta gjordes.
Vår önskan är att ha nya dialoger med er innan ni skrider till verket och rensar eller vad man nu vill
göra i bäcken och hoppas på bättre uppfyllnadsgrad.
Då bäcken innehåller massor av groddjur mm så måste ha dessa i stort beaktande, grod-dammen
som är anlagd är full med grodor. De har redan tagit stor skada på all byggnation i området.
Vi önskar oss följande:
- Dialog med oss närmaste grannar innan man beslutar vad som skall göras och hur…
- Behålla träd och växtlighet kring bäcken, framför allt på ”vår sida”. Vi önskade och blev
lovade en jordvall längs vägen likt de har söder ut. De grävde upp en vall under
byggnationen av vägen men fraktade sedan bort den? Vad kostade det? Hur togs det
beslutet? Således vill vi i alla fall behålla denna växtlighet mot insyn och ljud.
- Att bara ha någon som rensar bäcken från byggskräp från skolbygget hade nog varit till stor
nytta. Vem åligger det att rensa byggskräpet? Kommun eller byggfirma? Vi som närmaste
grannar har rensat bort ett oräkneligt antal säckar med byggskräp genom åren från området
mellan oss och skolan….
- Beakta groddjur och andra vattenlevande djur kring bäcken
-

Vi har naturligtvis oro för att grundvattensänkningen kommer att påverka vårt hus, garage
eller pool men förutsätter att ni har tagit in alla experthjälp ni kan för att säkra att det inte
kommer att påverka vår fastighet. Experterna behöver också bedöma om vår fastighet
behöver mätas in på något sätt för att kunna se ev. förändringar.

Tack för jobb och hoppas på en bra dialog framgent!
Mvh
Domarringen 4

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 12 maj 2020 18:09
Kungälvs kommun
KS2019/1693 Sparrås Idrottshall grundvattenbortledning

Synpunkter i samråd om KS2019/1693 Sparrås Idrottshall
När vi läser samrådshandlingarna kan vi inte se att vår fastighet skulle kunna påverkas av planerade
åtgärder vid Sparrås Idrottshall, men eftersom vi har tagits med i samrådet, kanske det ändå finns en
risk? I så fall vill vi veta mer om den.
I sammanhanget vill vi poängtera att tomten på vår fastighet, Kannan 2, redan har påverkats av
sättningar som härrör från det stora diket utanför, och att diket här snarare är en ”sjö” än ett dike.
Där står mycket vatten hela året, oberoende av nederbörd; under långa tider är det enbart
grundvatten.
Vi har sedan länge, tillsammans med våra grannar, kommunicerat med Kommunansvariga om att
bottennivån på sjön borde höjas med 20-40 cm genom att lägga på ett lager matjord, då skulle
grundvattnet bli täckt åtminstone under delar av året och ny växtlighet skulle kunna etableras, men
vi har ännu inte fått något gehör för detta.
Just nu har vi kommunikation med Kommunen om att åtgärda sättningsskador på tomten, och vi
väntar på besiktning.
Vad vi vill anföra är att vår del av diket inte tål ytterligare ingrepp som skulle försämra läget än mer.

Vänliga hälsningar

Fastighet: Kannan 2
Tel

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 4 maj 2020 12:19
Kungälvs kommun
Yttrande i samråd, KS 2019/1693 Sparrås idrottshall
grundvattenbortledning

Kategorier:
Miljöenheten lämnar följande synpunkter.
Det är ett bra och gediget underlag som tagits fram, både vad gäller den tekniska beskrivningen och
miljökonsekvensbeskrivningen. Det kan med förändrat klimat och nederbördsmönster antas att det
kan uppstå problem i framtiden där föreslagen åtgärd eventuellt inte räcker till. Miljöenheten ser
dock inte att det i dagsläget finns något annat alternativ till föreslagen grundvattensänkning då
hallen står på platsen och att ta bort/flytta den hade inneburit mycket stora kostnader. Det finns inte
något annat rimligt alternativ.
Miljöenheten anser att det behövs och ska göras uppföljande kontroller vad gäller grundvattennivå,
bortledda volymer samt markpåverkan av sänkningen. Detta bland annat för att snabbt kunna sätta
in ytterligare åtgärder om så krävs.
Miljöenheten bedömer inte att det krävs en prövning enligt kap 9 miljöbalken då det i detta fall
handlar om hantering av rent vatten (grundvatten) och inte om förorenat vatten.
Hälsning
Miljöinspektör

______________________________________
Kungälvs kommun
Miljöenheten
Samhälle och utveckling
442 81 Kungälv
tel. 0303-23 95 81
e-post.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

den 11 maj 2020 15:52
Kungälvs kommun
KS2019/1693 Sparrås idrottshall grundvattenbortledning
Karta.pdf; Karta1.pdf; Karta2.pdf; Karta3.pdf; Ortofoto.pdf

Hej!
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samrådshandlingar för bortledning av yt-och
grundvatten med mera vid Sparråshallen. Vattenfall lämnar följande yttrande.
Vattenfall har en 20 kV högspänningsmarkkabel inom båtnadsområde, se streckad linje i bifogade
kartor. Osäker om hela området redovisas i kartorna, kontakta Vattenfall vid frågor. Karta och
Ortofoto visar kabelns sträckning intill hallen. Karta 1, Karta 2 och Karta 3 redovisar kabelns
sträckning inom båtnadsområdet. Notera att kabeln är schematisk i kartorna.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av
exploatören.
Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
https://www.ledningskollen.se/ Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–
82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas
som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Vid arbete i närheten av ledningen så ska ni beställa bevakning via:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
Vattenfall har följande krav att ta hänsyn till:
Ny VA-ledning invid markkabel
Ny parallell VA-ledning bör förläggas med ett minsta horisontellt avstånd av 2 meter till
befintlig markkabels närmaste fas.
Vid samförläggning kan detta horisontella avstånd justeras efter de förutsättningar som
beskrivs i aktuell EBR-publikation KJ41:09. Avståndet kan också justeras om det ur
utrymmesskäl inte är möjligt att innehålla detta då ny VA-ledning skall förläggas invid befintlig
markkabel.
VA-ledning invid Vattenfalls markkabel skall utmärkas och skyltas på ett betryggande sätt.
Schaktning / Grävning
Man får inte ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, t.ex. schaktning som kan medföra
fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom.
Schaktning/Grävning i ledningsrätts-/servitutsområde får inte ske utan att man i god tid
inhämtat ledningsägarens medgivande.
Säkerhetsbestämmelser vid schaktning/grävning invid markkabel enligt följande:

 Schaktning/grävning vid förändring av markens nyttjande får inte ske inom ett avstånd av 5
meter från befintlig markkabel om risk för skada föreligger på Vattenfalls anläggning.
 Allt arbete skall utföras enligt EBR-anvisningar i aktuell EBR-publikation avseende
förläggning av markkabel.
 Vid arbete närmare än 2 meter av en kabel skall entrepenören ha utbildning i de delar av
Elsäkerhetsanvisningar (ESA) som är nödvändigt för att arbetet ska kunna utföras på ett
säkert sätt.
 Innan schaktning eller grävarbete påbörjas skall Vattenfall kontaktas avseende
kabelanvisning. Detta skall ske minst fem arbetsdagar innan arbetena påbörjas.
 Vattenfalls representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet skall bedrivas
och i vilken omfattning handgrävning måste ske vid friläggning av markkablar. Med
handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftspett eller andra
verktyg av denna typ får inte användas.
 Vattenfalls representant, Elarbetsansvarig, anger vidare hur markkablar ska förläggas samt
skyddas under och efter arbetet.
 Då markkablar frilagts skall föreskriftsenlig täckning och markering av markkablarna göras
vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av exempelvis sättning i
marken.
 Vattenfalls representant ska vid friläggning av kablar ges möjlighet att utföra skärmmätning
av berörda kablar före friläggning och innan skyddsfyllning får ske av kablar.
Om Vattenfalls markkabel eller luftledning skadas vid grävarbete är den som utför
grävarbetet (entreprenören eller entreprenörens uppdragsgivare) skyldig att ersätta Vattenfall
för de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. Även kostnader som
tredje man drabbats av på grund av att markkabel eller luftledning skadas kan bli aktuella.
Övrigt
Vid arbete i närheten av en ledning skall entrepenören ha utbildning i de delar av
Elsäkerhetsanvisningar (ESA) som är nödvändigt för att arbetet ska kunna utföras på ett
säkert sätt.
Telestörningsnämnden – TSN
För ny elanläggning som placeras i närheten av Vattenfalls nätanläggning gäller att
matningen till denna skall vara försedd med extra yttre isolation på så lång sträcka att
isoleravstånden uppnås.
I detta sammanhang hänvisas till Telestörningsnämndens (TSN) meddelande nummer 21.
I TSN meddelande nummer 21 under rubrik ”Avstånd mellan starkströmskabel för
högspänning och andra markförlagda anläggningar” står:
 För att förebygga risk för skador på i marken förlagda ledningar och kablar vid normal drift
eller jordfel på närliggande starkströmskablar för högspänning bör angivna avstånd hållas.
För gällande avstånd se TSN meddelande nummer 21.
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