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SAKEN
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledning av grundvatten i
skadeförebyggande syfte inom fastigheten Kastellegården 1:52 i Kungälvs kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen lämnar sökanden tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att
inom fastigheten Kastellegården 1:52 i Kungälvs kommun (se karta under rubriken
”Bakgrund” nedan)
dels leda bort grundvatten i sådan omfattning att grundvattennivån i jord inom
området för sökt verksamhet (se bilaga 1) kan avsänkas till som lägst nivån +23,5 m
(RH2000),
dels utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för ovan nämnda åtgärder.
Villkor
För tillståndet gäller följande villkor.
Allmänt villkor
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad
sökanden redovisat i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet.

Dok.Id 526077
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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Kontrollprogram m.m.
2. Installation och precisionsmätning av mätdubbar ska ske på representativa
byggnader både norr och söder om Sparrås idrottshall. Förslag på antal,
placering och mätfrekvens av mätdubbarna ska inges i det kontrollprogram som
ska tas fram för verksamheten.
3. Kontrollprogram för verksamheten ska upprättas i samråd med och godkännas
av tillsynsmyndigheten.
Arbetstid
Arbetstiden fastställs till 5 år, räknat från dagen för lagakraftvunnet tillstånd.
Oförutsedd skada
Tiden för inkommande med anspråk på ersättning enligt reglerna om oförutsedd
skada bestäms till 10 år, räknat från arbetstidens utgång.
Verkställighetsförordnande
Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
Prövningsavgift
Den tidigare beslutade prövningsavgiften ändras inte.
Rättegångskostnader
Länsstyrelsen Västra Götaland tillerkänns ersättning för rättegångskostnader med
1 600 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom.
_____________
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BAKGRUND
Sökanden, Kungälvs kommun, bedriver verksamhet vid Sparrås idrottshall.
I februari 2019 uppstod skador på byggnadens bottenplatta genom att denna
trycktes upp. Skadorna har bedömts ha uppstått i samband med varaktigt regn, samt
på grund av tjäle och förmodade höga grundvattennivåer.
Kommunen har nu ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m.

ANSÖKAN M.M.
Kommunen har gett in en ansökan, som bifogas denna dom som bilaga 1.
Efter kungörande har kompletteringar skett, synpunkter inkommit och bemötts i
enlighet med vad som redovisas nedan.
Sökanden har efter kompletteringsföreläggande från domstolen kompletterat och
förtydligat ansökan enligt följande.
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Påverkansområde
Det redovisade påverkansområdet i det undre grundvattenmagasinet är framtaget
baserat på hydrogeologiska förhållanden och antaganden. Påverkansområdet är
definierat som det område inom vilket avsänkningen kan skiljas från naturlig
variation. Avsänkningen 0,3 m brukar användas som gräns för vilken avsänkning
som är tydligt urskiljbar från naturlig grundvattennivåvariation. I vissa fall kan det
vara motiverat att avgränsa påverkansområdet med en annan avsänkning,
exempelvis i berg brukar en större avsänkning användas medan i fall där
skyddsobjekten är mycket beroende av en viss grundvattennivå kan en mindre
avsänkning så som 0,1 m behöva användas för att definiera påverkansområdet
Kring Sparrås idrottshall utgörs skyddsobjekten av byggnader och anläggningar,
vilka skulle kunna skadas ifall grundvattensänkningen är så stor att en skadlig
sättning uppkommer på sikt. Eftersom det inte är grundvattennivåberoende
ekosystem eller träpålar i ett öppet grundvattenmagasin som är skyddsobjekt har det
inte bedömts vara motiverat att definiera påverkansområdet vid exempelvis 0,1 m
avsänkning, utan det vanligt använda 0,3 m har använts. I den sättningsutredning
som utförts har däremot ett konservativt påverkansområde använts för att bedöma
vilken storlek av sättning som riskerar att uppkomma. Både större och mindre
påverkansområden än de slutligt bedömda som redovisas i Teknisk beskrivning har
studerats i sättningsbedömningen. Detta beroende på att inte endast sättningens
storlek är av vikt, utan även huruvida sättningen blir ojämn eller jämn.
För att beakta ett mått av osäkerhet i bedömningen har sökanden valt att redovisa
både det maximalt bedömda påverkansområdet och det mest sannolika
påverkansområdet. 150 m radie motsvarar det maximala påverkansområdet, vilket
skulle uppträda ifall samtliga parametrar i beräkningen skulle råka anta det mest
ogynnsamma värdet inom ett rimligt intervall. Den mest sannolika bedömningen av
påverkansområde är betydligt mindre, 60–70 m. Sökandens bedömning är alltså att
påverkansområdet blir 60–70 m men under ogynnsamma förhållanden, dvs
konservativa antaganden på samtliga osäkra parametrar, kan det bli 150 m. Syftet
med att redovisa påverkansområdet är att visa hur stort område som kan få märkbart
avsänkta grundvattennivåer, och för att se vilka skyddsobjekt som hamnar inom
påverkansområdet. Geotekniska förhållanden så som sättningsrisk är alltså inte
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grund för hur påverkansområdet i grundvattenmagasinet avgränsas, däremot beaktas
de geotekniska förhållandena i sättningsutredningen med hänsyn till beräknad
avsänkning (Bilaga 3 till Teknisk beskrivning).
Sättningskänslighet
En avsänkning på 0,3 meter motsvarar 3 kPa i tillskottsspänning. En
tillskottsspänning på 3 kPa ger relativt lite sättning även om leran är
normalkonsoliderad (4–6 cm) för de jorddjup som är aktuella. Med det bedömda
påverkansområdet som redovisas är det endast i det med mest ogynnsamma fallet
(maxbedömningen) som villorna norr om hallen nås. Mest sannolikt är att
påverkansområdet inte når villorna. Utanför påverkansområdet bedöms
avsänkningen bli mindre och därmed kommer sättningen bli ännu mindre.
Dessutom ger undersökningar att leran är fastare närmare fast mark och de flesta
villorna är grundlagda med stödpålegrundläggning vilket gör att risken för
sättningar är försumbar för de pålade villorna och liten för de villor som är
grundlagda direkt på fastare lera.
Det har utförts en inventering av grundläggning av de närliggande villorna, denna
finns som bilaga 3 till Teknisk beskrivning. Merparten av de byggnader som är
plattgrundlagda ligger dessutom på ett sådant avstånd att de ligger utanför gränsen
för 0,3 meter avsänkning. För att kontrollera hur sättningarna bildas har ett
kontrollprogram upprättats i vilket det föreskrivs vilka intervall som
sättningsmätning och grundvattenmätningar ska genomföras. De osäkerheter som
finns i och med naturlig geologisk variation är beaktade i och med att beräkning
utförts i olika punkter med olika förhållanden, samt konservativa antaganden.
Kvarvarande villan (Domarringen 4) med okänd grundläggning bör vara stödpålad
enligt uppgifter från ägaren. Ägaren påstår att en tillbyggnad är stödpålad.
Domarringen 3 är plattgrundlagd men närliggande undersökningar visar på fastare
jordlager och litet jorddjup. Därmed bedöms den inte vara känslig för
grundvattensänkning.
Påverkansområdet väntas inte heller nå den aktuella byggnaden (utom i maxfallet,
vilket motsvarar att samtliga bedömda parametrar är ogynnsamma).
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Närmare hallen kommer sättningen bli större på grund av större
grundvattenavsänkning. Något som komplicerar bedömningen är att uppfyllnader
utfördes i samband med byggandet av hallen. Vilken del av sättningen som kommer
från uppfyllnaden och vilken som kommer från grundvattenavsänkningen går inte
att säga och en del sättningar har sannolikt uppkommit innan
grundvattenavsänkningen genomfördes. Hur mycket sättning som uppkom innan
går inte att säga då den grundvattennivå som gällde innan avsänkningen utfördes är
okänd och exakt mängd uppfyllnad är svårt att bedöma.
Grundvatten- eller portrycksnivå kopplat till sättningar
Sökanden har ett flertal mätpunkter för grundvattennivå i det undre magasinet samt
ett par mätpunkter för portryck i lerlagret. Mätningar sker sedan en längre tid
tillbaka och sker fortsatt. Mätpunkterna för grundvatten och portryck föreslås ingå i
kommande kontrollprogram och ingår alltså redan i pågående mätprogram. Därtill
utförs mätningar av markrörelse, och även dessa föreslås ingå i kommande
kontrollprogram. Eftersom bedömningar resulterar i mycket liten risk att skadliga
sättningar uppkommer vid byggnader (samt att idrottshallen är pålad till berg och
skolbyggnaden är grundlagd direkt på berg) bör kontrollprogrammet fokusera på att
verifiera att bedömningar som utförts är korrekta. Mätningarna syfte ska alltså vara
att upptäcka ifall påverkansområdet eller avsänkningens storlek är större än väntat.
Man skulle kunna sätta att grundvattensänkningar motsvarande överskridande av
förkonsolideringstryck ska vara larmnivå. Dock är det oundvikligt att få sådana
avsänkningar då överkonsolideringsgraden är 1,0 i ett fåtal punkter. Därav är det
mindre lämpligt att sätta larmnivåer utifrån det. Även om förkonsolideringstrycket
överskrids kan de sättningarna ändå ses som acceptabla då det kanske endast är en
bit av lerprofilen där effektivspänningen överskrider förkonsolideringstrycket
alternativt att mäktigheten av den lösa leran är liten i den aktuella punkten. Därför
bedöms det vara bättre att med grundvattenmätningar fokusera på att följa
påverkansområdet, samt med mätningar av markrörelse följa eventuell sättning (en
mer direkt information än att ha larmnivåer i portryck).
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Sökanden har för avsikt att ta fram larmnivåer för grundvatten i samråd med
tillsynsmyndigheten när kontrollprogrammet upprättas och ska godkännas. Då finns
ett mer omfattande dataunderlag att basera nivåerna på. Sökanden avser inte ansätta
larmnivåer för portryck utan istället föreslås kontrollprogrammet fokusera på att
mäta eventuell sättning. Detta eftersom det är mycket svårt att ansätta en
portrycksnivå som är kopplad till risk för skada.
Skadeförebyggande åtgärder
Menliga skador på anläggningar så som ledningar och asfalterade ytor inom
påverkansområdet befaras inte. Majoriteten av anläggningar inom området med
störst grundvattensänkning (och sättningsrisk) utgörs dessutom av kommunens egna
anläggningar. Påverkan kommer att följas upp enligt ett kontrollprogram, som skall
upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten. Om skador trots allt uppstår får dessa
hanteras enligt reglerna om oförutsedda skador. Möjlighet finns att utföra
grundförstärkning om det trots allt skulle visa sig behövas. Uppföljning sker genom
mätningar av markrörelser, rörelser på brunnslock på dagvattensystemets delar,
grundvattennivåmätningar samt portrycksmätningar.
Skyddsinfiltration är alltid en möjlig skyddsåtgärd för att motverka
grundvattensänkning. I detta fall har risken för skadlig sättning till följd av
grundvattenbortledning dock bedömts vara försumbar, varför inte tillstånd söks för
skyddsinfiltration.
Påverkan på ytvattenförhållanden och avsänkningstratt
Tillskottet av grundvatten till ytvattendraget är försumbar jämfört med naturliga
flöden i vattendraget. I den bedömning som gjorts är beaktat att avsänkningen av
grundvattennivån under leran i viss mån bidrar till en nedåtriktad strömning av
grundvatten genom lerlagret och från dalgångens sidor. Genomsläppligheten i
lerlagret är så liten att endast mycket lite vatten når det undre grundvattenmagasinet
den vägen. I det undre grundvattenmagasinet begränsar den hydrauliska
konduktiviteten vilket flöde som kan transporteras genom bottenmoränen, och
konduktiviteten är relativt låg. Dessa styrande genomsläppligheter, samt
avsänkningstratten, är inkluderade i bedömningen av tillskott av grundvatten till
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ytvattendraget. Avsänkningstratten i det undre grundvattenmagasinet kommer inte
att leda till att området dräneras. Vattenbalansen i området förändras inte på grund
av pumpningen förutom mycket lokalt. Det föreligger ingen risk att tillskottet av
grundvatten som leds till vattendraget via pumpningen förändrar
ytvattenförhållandena, och det föreligger ingen risk att avsänkningstratten dränerar
vattendraget eller marken i området.
Vattendraget, erosionsrisker och behov av skyddsåtgärder
Flödessituationen i vattendraget har utretts i stor detalj med hjälp av upprättandet av
en hydrologisk beräkningsmodell (uppsatt i HYPE som utvecklats av SMHI) och en
hydraulisk beräkningsmodell över vattendraget (uppsatt i MIKE11 som utvecklas
av DHI). Det har inte noterats några betydande problem med erosion i vattendraget.
Ett flertal platsbesök och dokumentation i form av foton har inte tytt på att det finns
betydande erosionsproblematik.
Vattendraget har slänter som inte är särskilt erosionsbenägna då de inte har särskilt
brant lutning. Släntlutningen överensstämmer även relativt väl med den juridiska
sektion som finns inom markavvattningsföretaget. Vattendraget är även bevuxet och
det har inte noterats några sektioner där växtlighet saknas, vilket är positivt sett till
att växtlighet ger naturligt erosionsskydd. Vattendraget är relativt rakt och meandrar
inte, vilket är positivt sett till erosionsrisk. Längs vattendraget finns ett antal
kulvertar under till exempel vägar, vilka blir dämmande i vattendraget. Detta
medför att, vid flöden som är relativt höga, vattnet däms och stiger i nivå, vilket
sänker vattnets strömhastighet och reducerar erosionsrisk jämfört med om dessa
dämningseffekter inte funnits.
Det flöde som tillkommer till vattendraget genom pumpning av grundvatten är lågt.
Pumpningen producerar ett tillflöde av grundvatten om 1 l/s och maximalt om 10 l/s
av grundvatten och regnvatten kombinerat. Detta tillkommande flöde utgör en
mycket liten andel av till exempel beräknat ettårsflöde som motsvarar ca 300 l/s.
Det grundvatten som pumpas tillkommer till vattendraget i den kulvert som går
under skolan.
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Även om ett extra flöde tillrinner denna kulvert påverkar detta tillskott normalt inte
översvämningsrisk uppströms, då vatten som däms uppströms om kulverten kan
avledas ytligt till det "skyfallsdike" som finns väster om skolan innan vattennivån
stiger till exempel till de bostadshus som finns uppströms om skolan. Detta
skyfallsdike har en mycket hög kapacitet och tillskottet av grundvattenpumpning
har obefintlig påverkan på detta dikes avledningskapacitet.
Nedströms om skolan är konsekvensen även vid flöden med extremt hög
återkomsttid obefintlig, då den mark som ligger kring vattendraget är högt belägen
där bebyggelse och fastigheter med känsliga ekonomiska värden finns. Den största
konsekvens som inträffar vid extrema flöden bedöms vara att de tillfartsvägar som
går över vattendraget översvämmas. Tillflödet från grundvattenpumpningen har en
helt försumbar påverkan på dessa flöden och vattennivåer då det är synnerligen litet
i jämförelse med det flöde som rinner i vattendraget i övrigt. Vid 100-årsflöde är
maxflöde beräknat till ca 2 700 l/s på nedströms sida om skolan, vilket betyder att
pumpningen motsvarar ca 0,04 — 0,4 procent av totalflödet som mest.
Det pumpade flödet kan antas påverka basflödet i vattendraget i något större
utsträckning, eftersom det relativt ökar i betydelse ju mindre vatten som rinner i
vattendraget i övrigt. Under längre perioder med torrväder kan teoretiskt
pumpningen utgöra det enda vattnet som rinner i vattendraget, om
grundvattenpumpning sker. Vid längre perioder av torrväder kommer sannolikt
grundvattenpumpning dock inte behöva ske.
Sammanfattningsvis bedöms att det tillkommande vattnet från pumpningen inte har
en definierbar påverkan på översvämningsrisken eller erosionsrisken inom
vattendraget. Det bedöms inte heller finnas någon definierbar negativ konsekvens
av grundvattenpumpningen för vattendraget under lågflödesperioder i vattendraget.
Grundvattenbildning och belastningsrestriktioner
Inledningsvis bör poängteras att bedömningen att det är liten risk för skadliga
sättningar på byggnader i omgivningen baseras på en kombination av
påverkansområdet i grundvattenmagasinet och lerans egenskaper samt
jordlagerförhållanden. Att dalgångens sidor antas fungera som positiva hydrauliska
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ränder till det undre grundvattenmagasinet i beräkningen av slutligt bedömt
påverkansområde är endast en detalj som inverkar på hur långt påverkansområdet
sprider sig från hallen. Skulle det inte ske grundvattenbildning längs dalgångens
sidor så skulle påverkansområdet bli större, men avsänkningens storlek är
fortfarande densamma vid hallen och relativt liten när den når andra byggnader. Det
som då avgör mest vilken sättning som riskeras är vad lermäktigheten är, och den är
relativt liten och minskande norrut. Att sättningsrisken sammantaget bedöms som
liten är alltså inte beroende av att det sker nybildning längs dalgången sidor, även
om det bedömda påverkansområdet baseras på det antagandet.
I sättningsriskbedömningen, bilaga 3 till Teknisk beskrivning, har flera olika
avsänkningstrattar bedömts och de har varit konservativa på så sätt att de har större
utbredning och avsänkning än det slutligt redovisade påverkansområdet i teknisk
beskrivning. Detta innebär att en känslighetsanalys har utförts och att
sättningsbedömningen är konservativ. Bedömningen att sättningsrisken är liten
kvarstår även om det skulle visa sig att nybildningen längs dalgångens sidor är
mindre än vad som antagits, eller mindre under perioder av året eller enskilda torrår.
Bedömningen att tillgången på vatten och därmed möjligheten till
grundvattenbildning är god längs dalgångens sidor baseras på att Sparrås idrottshall
ligger i en lågpunkt i ett avrinningsområde som avvattnas norrut i vattendraget.
Avrinningsområdet är 0,5 km2 och är kuperat med liten genomsläpplighet, vilket
gör att avrinningen sker snabbt mot lågpunkten. Lågpunkten i avrinningsområdet är
området kring hallen. I samband med exploatering av skolan har marken höjts med
ca 1,5 m. Upphöjningen har gjorts med genomsläppligt material. Längre tillbaka i
tiden har området kring skolan varit en våtmark. Uppfyllnaden som nu gjorts gör att
vattnet inte syns på ytan utan det finns under de asfalterade ytorna och gräsytorna.
Det kan förtydligas att avrinningen av nederbörd som visas schematiskt i figur 3 i
Teknisk beskrivning alltså sker på samma sätt inom ett stort område både uppströms
och nedströms idrottshallen.
Eftersom idrottshallen ligger i en lågpunkt nedströms ett ca 0,5 km2 stort
avrinningsområde är tillförseln av vatten mycket god. Nybildning till dalgångens
sidor kan ske i betydligt fler sektioner än lokalt vid hallen. Förutom att det är ytligt
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avrinnande vatten som når dalgångens sidor kan även väntas att grundvatten från
berget kan stå i förbindelse med det undre magasinet i dalgången, eftersom
sprickigheten ofta är större i dalgångar. Det bedöms sammantaget inte vara speciellt
sårbart ifall någon begränsad yta skulle bebyggas eller hårdgöras. Gällande
detaljplan innebär inte något ytterligare hårdgörande av ytor. Bostadsbebyggelse
sker inom avrinningsområdet uppströms hallen, men denna är lokaliserad till
dalgångens mitt på lera och inte längs sidorna. Den bedöms inte förändra
nybildningen av grundvatten till det undre grundvattenmagasinet.
Leran är normalkonsoliderad, det innebär att om den belastas sker en sättning.
Belastningen som kommer sig av grundvattentrycksänkningen är ganska liten
jämfört med belastningen från exempelvis uppfyllnader eller bebyggelse.
Byggnader i närområdet är, enligt vad som framkommit vid inventering av
handlingar grundlagda på berg, friktionsjord eller stödpålade till berg. På större
avstånd förekommer plattgrundläggning, men där är sannolikt även lermäktigheten
liten och leran styvare. För en byggnad relativt nära hallen är grundläggningstypen
inte känd från bygglovshandlingar, men enligt uppgift från ägaren är tillbyggnaden
pålad varför det bedöms sannolikt att även byggnaden också är det. Inom det
bedömda påverkansområdet är ingen ytterligare bebyggelse eller uppfyllning
planerad enligt detaljplanen. Om restriktioner ändå skulle behövas får det utföras
inom detaljplanen. Om ändå något skulle planeras inom påverkansområdet skulle
eventuellt grundläggning till fast mark behövas, vilket även är fallet i dalgången
också utanför påverkansområdet för grundvatten.
Påverkan groddjur
Inom arbetet för tillståndsansökan uppmärksammades att vattendraget har vuxit
igen och dess flödeskapacitet har försämrats så att vattnet inte rinner undan som det
behöver göra. Detta medför en ökad risk för bakdämning med risk för skada på
Sparrås idrottshall. Delar av vattendraget behöver därför rensas vilket i korthet
innebär att vegetation så som tuvor, buskar, sly och träd grävs bort med grävmaskin
så att rotsystem följer med. Rensningsåtgärderna inkluderades i
undersökningssamrådet tillsammans med bortledning av grundvatten, men sökande
beslutade senare att hantera rensningsåtgärderna i en separat anmälan av
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vattenverksamhet. Anmälan är upprättad och försiktighetsåtgärder samt
skyddsåtgärder gällande rensning i vattendraget beskrivs där. Anmälan ingavs till
länsstyrelsen i Västra Götaland den 19 mars 2021 och sökande har fått tillåtelse till
åtgärderna.
Till största del består det bortledda vattnet av nederbörd som annars på naturlig väg
hade nått vattendraget. En liten del av det vatten som leds bort kommer från det
undre grundvattenmagasinet men detta flöde är så pass litet och av god kvalitet att
det ger försumbar påverkan på flöde, nivå, temperatur, grumling m.m. i
vattendraget. Grundvattenavsänkningen i det undre magasinet som bortledningen
orsakar bedöms inte heller påverka ytvattenförhållandena i vattendraget.
En groddjursinventering utfördes längs den aktuella sträckan av vattendraget i maj
2020. Resultatet visade att vattendraget i sig inte utgör någon bra levnadsmiljö för
groddjur och det är framförallt i dammen grodorna förekommer. Bortledning av
grundvatten och avsänkning i det undre magasinet påverkar inte heller dammen,
som är skild från vattendraget. Dammen har inget tillopp och dess utlopp har en
högre nivå än vattennivån i vattendraget, dammen står alltså inte i förbindelse med
vattendraget mer än att vatten kan brädda från dammen till vattendraget.
Bedömningen är att någon påverkan på förhållandena för grodorna ej kommer att
ske till följd av den nu sökta vattenverksamheten.
INKOMNA YTTRANDEN
Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Havs- och
vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig. Miljöenheten Kungälvs kommun
har hänvisat till sitt yttrande under samrådet.
Övriga myndigheter och enskilda har yttrat sig i huvudsak enligt följande.
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Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen tillstyrker ansökan om tillstånd till planerade bortledning av
grundvatten på Kastellegården 1:52 i Kungälvs kommun, så som ansökan utformats,
under förutsättning att yrkanden enligt nedan beaktas:
Att tiden för oförutsedd skada med hänsyn till sättning som kan medföra skada på
allmänna och enskilda intressen sätts till 10 år.
För att säkerställa om påverkan inte sträcker sig utanför det bedömda
influensområdet bör kontrollprogrammet uppföras genom t.ex. dubb och/eller
bälgsättningsmätare med någon kontrollpunkt vid någon punkt av intresse (t.ex. vid
byggnad).
Miljöenheten Kungälvs kommun
Miljöenheten har inga ytterligare synpunkter än de som framförts i samrådet med
sökanden.
Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB har en elanläggning inom berört område i form av en
markförlagd 20 kV-högspänningskabel. Vattenfall Eldistribution har under
samrådet yttrat sig angående vilka krav som Vattenfall Eldistribution har gällande
denna anläggning (se Vattenfall Eldistributions yttrande med tillhörande kartbilagor
från den 11 maj 2020). Det är av stor vikt att dessa krav efterföljs. Under
förutsättning att detta görs har Vattenfall Eldistribution ingen erinran mot sökt
verksamhet.
Domarringens Samfällighetsförening
Med beaktande av de geotekniska förhållandena och framtida befarade
grundvattensänkningar med små vattenmängder och att sänkningarna kan komma
att ske under en längre tidsperiod, kräver Domarringens Samfällighetsförening, att

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 14
M 5529-20

tiden för inkommande med anspråk på ersättning, skall vara 15 år räknat från
arbetstidens utgång.
Samfällighetsföreningen kräver vidare att avvägning av Situlagatan med vändplats
samt väganslutningar till fastigheter från gatan skall ske regelbundet under 15 år
och dokumenteras med 5 års mellanrum från arbetstidens utgång. I ett beviljat
tillstånd skall det anges vid vilken förändring av gatans nivåer och eller om skada
uppstått, när kommunen skall bekosta ett återställande av gatan.
Ägare av Skäppan 1
Nivån har redan sänkts så jag fått sättningar i hus samt tomt. Häck dog första
sommaren efter att man grävde ner en kulvert någon meter utanför min tomt på ca
4 meters djup alldeles för djupt och för nära mitt hus enligt en geoteknisk utredning
av ÅF. Man lämnade kvar ett dike ca 1,80–2,0 meters djup för att leda bort vatten.
Mitt hus är ej pålat och inte heller mina grannars som ligger mot diket, dock lite
längre ifrån. Även dom kan få problem i framtiden om vattennivån sänks mer.
SÖKANDENS BEMÖTANDE
Länsstyrelsen Västra Götaland
Sökanden har redovisat att byggnader norr om Sparrås idrottshall endast med
mycket liten sannolikhet nås av en till storleken liten avsänkning samt att
avsänkning i sådant fall orsakar en liten och icke skadlig sättning. I
sättningsbedömningen framkommer att majoriteten av sättningen sker under de
första åren av grundvattensänkning. Det är bakgrunden till att sökanden yrkat på
fem års tid för oförutsedd skada.
Kommunen vidhåller att tiden för inkommande med anspråk på ersättning enligt
reglerna om oförutsedd skada skall bestämmas till 5 år, räknat från dagen för
arbetstidens utgång. De föreslagna anläggningarna är delvis redan utförda och
grundvattenbortledning sker sedan en längre tid tillbaka, utan att några påvisade
konsekvenser eller avvikelse från de redovisade bedömningarna uppkommit. Yrkad
arbetstid uppgår till 5 år men eftersom tiden för oförutsedd skada börjar löpa först
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efter arbetstiden så uppgår tiden för oförutsedd skada i praktiken till 10 år (5 + 5 år).
Ett kontrollprogram kommer att upprättas för verksamheten (kontroller sker redan
idag), varför konsekvenserna av vattenverksamheten kommer att kunna upptäckas
under den ovan angivna tiden.
Mätningar av markrörelser inom och utanför det bedömda påverkansområdet utförs
redan idag och kommer att inkluderas i kontrollprogrammet när det lämnas som
förslag till Länsstyrelsen för godkännande efter erhållet tillstånd. Mätpunkterna är
placerade mellan Sparrås idrottshall och skyddsobjekten.
Miljöenheten Kungälvs kommun
Sökanden har beaktat vad Miljöenheten, Kungälvs kommun, har anfört under
samrådet.
Vattenfall
Sökanden kommer att beakta synpunkterna.
Domarringens Samfällighetsförening
Kommunen vidhåller att tiden för inkommande med anspråk på ersättning enligt
reglerna om oförutsedd skada skall bestämmas till 5 år, räknat från dagen för
arbetstidens utgång. De föreslagna anläggningarna är delvis redan utförda och
grundvattenbortledning sker sedan en längre tid tillbaka, utan att några påvisade
konsekvenser eller avvikelse från de redovisade bedömningarna uppkommit. Yrkad
arbetstid uppgår till 5 år men eftersom tiden för oförutsedd skada börjar löpa först
efter arbetstiden så uppgår tiden för oförutsedd skada i praktiken till 10 år (5 + 5 år).
Ett kontrollprogram kommer att upprättas för verksamheten (kontroller sker redan
idag), varför konsekvenserna av vattenverksamheten kommer att kunna upptäckas
under den ovan angivna tiden.
Det är endast det redovisade maximalt bedömda påverkansområdet som når gatan
och vändplatsen. Det mest sannolika påverkansområdet når inte Situlagatan.
Eftersom det finns en möjlig variation i förhållandena och tekniska egenskaper i
jorden har för säkerhets skull sättningsbedömning gjorts även för det bedömda
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maximala (men mindre sannolika) påverkansområdet. Sättningsbedömningen ger att
skadliga sättningar inte väntas på Situlagatan även om påverkansområdet mot
förmodan skulle nå dit. Bedömningen är alltså att Situalgatan inte påverkas negativt
av den sökta verksamheten, varken i det mest troliga fallet eller i det bedömda
värsta fallet. Av den anledningen, och med hänsyn till vad kommunen anför ovan,
anser sökanden att fem år är en rimlig tid för oförutsedd skada, räknat från
arbetstidens utgång.
Ägare av Skäppan 1
Fastigheten ligger utanför det område som kan få avsänkta grundvattennivåer till
följd av ansökt grundvattenbortledning. Den sökta verksamheten innebär ingen risk
för sättningar i detta område. Fastighetens ägare är sakägare på grund av
delägarskap i markavvattningsföretaget "Kastellegården, Tega Östergård, Tega
prästgård, Klockarbolet samt Vena Mellangård år 1939".
DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen har med stöd av 22 kap. 16 § andra stycket miljöbalken
avgjort målet utan huvudförhandling.
Formella förutsättningar och miljökonsekvensbeskrivning
Kungälvs kommun har som fastighetsägare erforderlig vattenrättslig rådighet för de
anläggningar för bortledning av grundvatten som krävs.
Länsstyrelsen har beslutat att bortledningen av grundvatten inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. I målet har i enlighet med 6 kap. 47 § miljöbalken
genomförts en s.k. liten miljökonsekvensbeskrivning. Tillsammans med gjorda
kompletteringar bedömer mark- och miljödomstolen att denna kan ligga till grund
för prövningen i målet.
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Målet i sak
Prövningens ram
Det åtgärder som är föremål för prövning innebär avledning av grundvatten för att
undvika skador på en redan byggd idrottshall. I praktiken innebär detta
markavvattning då avledningen syftar till att varaktigt öka en fastighets lämplighet
för ett visst ändamål. Hur åtgärden ska definieras vattenrättsligt enligt 11 kap. 3 §
miljöbalken saknar emellertid närmare betydelse för domstolens bedömningar.
Sökanden har avgränsat sin ansökan på ett lämpligt sätt och domstolen delar även
bedömningen att prövning enligt 9 kap. miljöbalken inte aktualiseras. Eventuella
dikesrensningar ligger utanför prövningen.
Tillåtlighetsfrågor
Den sökta verksamheten står inte i strid med gällande detaljplan, påverkar inte
riksintressen eller skyddade områden eller står i strid med några
miljökvalitetsnormer. Några invändningar härvidlag har heller inte framförts av
några myndigheter eller andra motstående intressen.
Lokaliseringen av idrottshallen är redan given och för att undvika fortsatta skador
på hallen behöver en markavvattning ske. Någon mer långtgående
lokaliseringsutredning är inte befogad. Inom ramen för prövningen har domstolen
därmed att göra en intresseavvägning av de skador som riskerar att uppkomma på
idrottshallen om markavvattningen inte sker, jämfört de skador som riskerar att
uppkomma i omgivningen om markavvattning sker.
Grundvattenbortledningen bedöms inte innebära någon förändring av betydelse för
naturmiljön, inte heller någon inverkan på fisk eller andra vattenlevande
organismer. Däremot finns anledning att överväga påverkan på enskilda intressen,
dvs. på omkringliggande bebyggd miljö i form av villaområden.
De sättningar och den påverkan som görs gällande har skett på fastigheten
Skäppan 1 till följd av utförda dikesanläggningar bedömer domstolen, av de skäl
som sökanden anfört, inte föranleda några ytterligare överväganden i detta mål.
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Domstolen konstaterar att den risk som den ansökta åtgärden framförallt medför är
minskat grundvattentryck i det undre grundvattenmagasinet vilket i förlängningen
kan orsaka kompression av den överlagrande leran med påföljande sättningar som i
sin tur kan riskera att orsaka skada på omkringliggande markanläggningar och
byggnader. Även om bortledning av vatten redan har pågått en tid och inga skador
ännu identifierats, så är sättningar ett förhållandevis ”trögt” system som kan ta tid
att utvecklas, varvid en eventuell påverkan kan upptäckas först efter att en längre tid
förflutit.
Domstolen bedömer att i ansökan utförd avgränsning av påverkansområdet är väl
underbyggd. Likväl gör domstolen bedömningen att det kvarstår vissa osäkerheter
vilken negativ påverkan som kan uppkomma på omkringliggande byggnader. Bland
annat saknas underlag avseende vilka mark- och grundvattennivåer som rådde innan
grundvattenbortledningen påbörjades. Det saknas även heltäckande kunskap om
vissa villors grundläggning, rådande lermäktigheter, lerlagrets variation och
egenskaper samt om uppfyllnader skett.
Det alternativ som kommunen redovisat till ansökta åtgärder är att bygga en spont
runt hallen. Kommunen har gjort gällande att en sådan konstruktion är tekniskt
komplicerad att anlägga, kostsam, samt är svår att få tät varför
grundvattenbortledning likväl är att vänta. Mark- och miljödomstolen gör ingen
annan bedömning varför detta alternativ inte är att föredra framför ansökta åtgärder.
Domstolen bedömer sammantaget att kommunen på erforderligt sätt visat att nyttan
av ansökt avledning av grundvatten för att skydda idrottshallen mot skador är så
pass stor och att risk för påverkan på omkringliggande byggnader är så pass liten att
verksamheten är tillåtlig med angivna villkor.
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Några särskilda skadeförebyggande åtgärder såsom infiltration är, av de skäl som
sökanden anfört, inte aktuella. Domstolen bedömer det däremot till följd av
kvarstående osäkerheter avseende sättningsrisker befogat att fastställa ytterligare
villkor.
Villkor
Föreslaget s.k. allmänna villkor liksom ett villkor rörande kontrollprogram ska
fastställas. För att kontrollera hur sättningarna utvecklas med tiden och hur
grundvatten- och portrycksnivåerna påverkas av bortpumpningen av vatten anser
domstolen att rekommenderade åtgärder i kap 9.3 i Bilaga 3 till Teknisk
beskrivning (Beräknings-PM /geoteknik), ska beaktas vid framtagande av
kontrollprogrammet.
Till följd av kvarstående osäkerheter i sättningsrisker är det befogat att fastställa ett
villkor där precisionsmätning med dubb ska ske vid närliggande hus både söder och
norr om Sparråshallen på sätt som regleras i villkor 2. Domstolen bedömer att denna
mätning även medför möjlighet till kontroll av vägen och vändplatsen för
Situlagatan. Kravet som Dommarringens Samfällighetsförening har framställt
avseende kontinuerlig avvägning av gata och vändplats, omfattas därmed av denna
uppföljning.
Arbetstid, oförutsedd skada, verkställighetsförordnande, prövningsavgift
Arbetstiden ska bestämmas till 5 år från lagakraftvunnen dom, såsom föreslagits.
Som anförts ovan bedömer domstolen risken för påverkan på omkringliggande
byggnader till följd av sökt åtgärd är liten. I det fall negativ påverkan ändå skulle
uppkomma anser domstolen att det får hanteras inom ramen för oförutsedd skada.
Mot denna bakgrund anser domstolen det befogat att fastställa tid för oförutsedd
skada till 10 år efter arbetstidens utgång.
Det finns skäl att meddela ett s.k. verkställighetsförordnande.
Den beslutade prövningsavgiften ska inte ändras.
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Rättegångskostnader
Länsstyrelsens kostnadsyrkande om ersättning för rättegångskostnader, 1 600 kr,
har medgetts av sökanden och ska därför utgå.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD- 01)
Överklagande senast den 1 november 2021

Vibeke Sylten
_____________
I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Vibeke Sylten, ordförande,
och tekniska rådet Sofia Book samt de särskilda ledamöterna Stig Hård och Bengt
Rosén.
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A

YRKANDEN OCH FÖRSLAG TILL TILLSTÅNDSVILLKOR

1

Yrkanden

Kungälvs kommun (nedan "sökanden") yrkar att mark- och miljödomstolen måtte
lämna sökanden tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808), MB, att inom
fastigheten Kastellegården 1:52 i Kungälvs kommun,
1

dels leda bort grundvatten i sådan omfattning att grundvattennivån i jord
inom området för sökt verksamhet (se bild 1 nedan) kan avsänkas till
som lägst nivån +23,5 m (RH2000),
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e Befintlig pumpbrunn
*
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Utlopp bortlett vatten
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11111111i

dels ock utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för ovan nämnda
åtgärder.

Härutöver yrkar sökanden att mark- och miljödomstolen måtte
3

fastställa arbetstiden till 5 år, räknat från dagen för lagakraftvunnet
tillstånd,

3

4

fastställa tiden för inkommande med anspråk på ersättning enligt
reglerna om oförutsedd skada till 5 år, räknat från arbetstidens utgång,

5

förordna att sökanden får ta blivande tillstånd i anspråk utan hinder av att
domen inte vunnit laga kraft (verkställighetstillstånd).

2

Förslag till tillståndsvillkor

Såsom villkor för den ovan tillståndssökta verksamheten föreslår sökanden följande.
Allmänt villkor
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad
sökanden redovisat i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet.
Kontrollprogram
2. Kontrollprogram för verksamheten ska upprättas i samråd med
tillsynsmyndigheten.
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B

FÖRESLAGNA VERKSAMHETER

1

Orientering och bakgrund

Kungälvs kommun bortleder grundvatten i syfte att skydda idrottshallen vid
Sparråsskolan (Sparrås idrottshall) från vattenskador. Vatten leds bort från Sparrås
idrottshall genom hallens dräneringsledningar till en uppsamlande dräneringsbrunn
och sedan vidare till en planerad ytterligare brunn, och därefter via markförlagd
ledning ut till ett kulverterat vattendrag som löper längs med hallen som längre
nedströms övergår i ett öppet vattendrag längs Sparråsvägen.
Sparrås idrottshall ligger i en dalgång mellan två höjdområden i Kungälvs kommun.
Området utgör ett avrinningsområde som avvattnas via ett vattendrag norrut. Den för
området aktuella detaljplanens bestämmelser medförde att hallen förlades till viss del
under ursprunglig markyta. I samband med varaktigt regn, tjäle och förmodat höga
grundvattennivåer i februari 2019 trycktes bottenplattan på hallen upp och
densamma skadades. Utredningar har visat att det inte är möjligt att täta
bottenplattan på ett tillfredsställande sätt i efterhand utan att ett inläckage av vatten
kvarstår. Därtill kan det inte uteslutas att de olyckliga väderleksförhållandena kan
inträffa igen. Därmed behöver grundvatten ledas bort från hallens underjordiska del
permanent för att inredningen i idrottshallen inte ska riskera att förstöras igen.
Schaktet som hallen är anlagd i har kontakt med det övre grundvattenmagasinet i
fyllning ovan lera samt det undre grundvattenmagasinet i friktionsjord under lera. När
vatten leds bort från hallen kommer därför grundvatten att ledas bort och
grundvattennivån lokalt att sänkas ner till nivån på dräneringsledningarna under
hallen. Övervägande andel av det vatten som bortleds utgörs av nyligen fallen
nederbörd som infiltrerat via genomsläppligt material ytligt i marken fram till
återfyllnaden utanför källaren.
Sedan skadan på bottenplattan uppkom har vatten bortletts från en kvarlämnad
tillfällig länshållningsbrunn från byggtiden för hallen. Dräneringsledningar under
hallen är kopplade till brunnen men brunnen har inget utlopp eftersom den utfördes
för tillfällig länshållning av schaktet under byggtiden. Efter att skadan inträffade
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installerades en tillfällig pump i brunnen och vattnet leds i en temporär ledning till
skyfallsdiken längs med Sparråsvägen.
Utredningar och undersökningar har pågått sedan olyckshändelsen inträffade och
avsikten är att anlägga en permanent anläggning för att fortsatt bortleda grundvatten
vid dräneringsledningarna under hallen. För att göra det behöver en ny
kompletterande brunn med större kapacitet anläggas och utrustas med pump- och
övervakningssystem, samt en ny ledning behöver förläggas mellan den brunnen och
vattendraget (som är kulverterat förbi Sparråsskolan).
Leran i dalgången är sättningskänslig, varför bortledning av grundvatten och
grundvattentrycksänkning innebär att sättningar på sikt kan uppkomma. Utredningar
har därför utförts för att klargöra dessa risker och identifiera behov av eventuella
åtgärder.
Sökanden bedömer att det inte krävs en prövning enligt 9 kap. MB eftersom det i
aktuellt fall handlar om hantering av rent vatten (grundvatten) och inte förorenat
vatten.

2

Befintliga tillstånd

Sökanden har kontaktat mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och
efterhört vilka tillståndsgivna verksamheter och meddelade dispenser som finns inom
och i närområdet till verksamheten. Enligt sökanden finns inga för ansökan relevanta
domar att redovisa.
Vidare har sökanden tagit del av utredning från Norconsult AB utförd 2019-08-20
gällande markavvattningsföretaget "Kastellegården, Tega Östergård, Tega prästgård,
Klockarbolet samt Vena Mellangård år 1939" som finns inom aktuell område. Beslut
angående markavvattningsföretaget finns i Länsstyrelsen i Västra Götalands
aktnummer 0-El a-0286, 0-El a-0742 och 0-El b-0742.
Enligt sökanden bedöms markavvattningsföretaget inte påverkas negativt av nu
aktuell vattenverksamhet (se bilaga 6).

6

3

Fastighets- och ägarförhållanden

De föreslagna åtgärderna kommer att utföras inom fastigheten Kungälv
Kastellegården 1:52, vilken ägs av Kungälvs kommun.
Ägare av berörda fastigheter i, och i direkt anslutning till, Sparråsskolan samt i direkt
anslutning till vattendraget, framgår av bilagd fastighetsägarförteckning med
tillhörande registerkarta (bilaga 3).
4

Rådighet

Sökanden äger fastigheten Kungälv Kastellegården 1:52 där tillstånd söks för
bortledning av grundvatten och denne har därmed erforderlig rådighet för ansökan.
5

Planförhållanden

Den nu gällande översiktsplanen från år 2010 håller på att kompletteras med en
fördjupad översiktsplan för Ytterby (Kungälvs kommun, 2020). Idag anses
översiktsplanen dock vara aktuell i stora, övergripande och strukturella drag.
Området som ansluter direkt till Sparrås idrottshall anges i översiktsplanen som
Närströvområde. Söder om hallen och öster om Sparråsvägen är markanvändningen
angiven som Nya bostäder 2020.
Den föreslagna verksamheten bedöms stå i överensstämmelse med Kungälvs
kommuns översiktsplan.
Området för den föreslagna verksamheten ligger vidare inom detaljplanerat område,
"Detaljplan för skola i västra Ytterby del av Tega 3:1 och Vena 2:5", som antogs av
kommunfullmäktige den 7 februari 2008 och vann laga kraft den 12 mars 2018.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att uppföra bebyggelse för skoländamål.
Den föreslagna verksamheten bedöms stå i överensstämmelse med nämnda
detaljplan.
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6

Höjdsystem

I denna ansökan förekommande höjdangivelser hänför sig till rikets höjdsystem
RH2000 och plankoordinater anges i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00, om inte
annat anges.
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Befintliga förhållanden

Sparrås idrottshall är belägen i en dalgång som löper i sydvästlig till nordöstlig
riktning. I närområdet förekommer både bebyggd miljö samt skogs- och
jordbruksmark. I dalgångens båda ändar finns bostadsområden med fristående villor.
Åt söder är det cirka 230 m till närmaste villabebyggelse från Sparrås idrottshall och
åt norr är motsvarande avstånd cirka 100 m. Villorna ligger i kanten av dalgången
och sannolikt på begränsade jorddjup.
Höjdskillnaderna mellan omgivande höjdområden och dalgången är relativt stora, 1020 m. Markytan i dalgången sluttar mot nordöst och i dess lågpunkt rinner ett
vattendrag längs Sparråsvägen med ett flöde norrut och vidare mot Nordre älv.
I samband med byggnationen av den nya skolan samt idrottshallen har vattendraget
kulverterats längs sträckan förbi skolans parkering och idrottshall. Kulverterade
sträckor förekommer även längre nedströms. Vattendraget utgör delvis ett
markavvattningsföretag bl.a. i den sträcka som går förbi hallen. Sökanden är
delägare i markavvattningsföretaget.
Sparrås idrottshall är grundlagd dels på berg, dels på pålar till berg och den är
därmed inte sättningskänslig. Markförlagda ledningar och omgivande gator kan dock
sätta sig i takt med att marken sätter sig. Ledningar kan förstärkas med förstärkt
ledningsbädd i de fall differenssättning riskerar att ge problem.
7.1

Geologiska och geotekniska förhållanden

7.1.1

Geologiska och geotekniska förutsättningar

Geotekniska undersökningar har utförts i detaljplanearbetet inför uppförandet av
Sparråsskolan och Sparrås idrottshall. Efter det att idrottshallens bottenplatta trycktes
upp och skadades har ytterligare geotekniska undersökningar och utredningar
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utförts. Undersökningar har genomförts specifikt för att ge underlag för bedömning av
sättningsrisk till följd av bortledningen av grundvatten.
Berggrunden i området är kristallin berggrund, tonalit-granodiorit, och en
deformationszon löper i berggrunden under dalgången. I dalgången där Sparrås
idrottshall är belägen utgörs ytjordarten av postglacial finlera och även gyttjelera eller
lergyttja. Detta representerar förhållandena innan skolan och hallen anlades, i
samband med exploateringen höjdes markytan kring hallen med uppfyllnadsmaterial.
Enligt Sveriges geologiska instituts jorddjupskarta är jorddjupet i dalgången norr om
Sparråshallen mycket begränsat, 1-3 meter, medan det söder om hallen är upp till
fem meter mäktigt. Ännu längre söder ut ökar jorddjupet till 5-10 meter.
7.1.2

Jordlaqerfölid

Den nuvarande markytan kring hallen ligger ungefär på nivån +26,5 till +27 m.
Hallens bottenplatta ligger på +24,1 meter vilket medför att hallens nordvästra hörn
har direktkontakt med det undre friktionslagret som i detta område följer med
berggrunden upp. Under bottenplattan ligger ett lager av genomsläppligt
krossmaterial. Utifrån geotekniska sonderingar bedöms mäktigheten på den undre
bottenfriktionen under leran uppgå till ca 1 meter.
Jordlagerföljden vid villaområdena i söder och i norr är i princip densamma som vid
hallen. Det som skiljer är att lermäktigheten är större i söder än i norr. Norrut minskar
jordmäktigheten något.
Generellt är leran i området sättningskänslig. Den är normalkonsoliderad, vilket
innebär att varje ytterligare belastning på sikt ger sättning. Utöver belastning på
markytan innebär grundvattentrycksänkning också att lerans nedre delar
komprimeras. På sikt kan en marksättning uppkomma, som blir större ju större
grundvattensänkningen är och ju större lerlagrets mäktighet är. Sättningens storlek
beror på hur mycket den belastas i kombination med dess egenskaper och dess
mäktighet. Ett tjockt lerlager ger potentiellt större sättning i markytan än ett tunt
lerlager. Lerlagrets mäktighet är ganska begränsat norr om hallen och större söder
om hallen.
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7.2

Hydrogeologiska förutsättningar

I området kring Sparrås idrottshall bedöms grundvattennivån innan byggnationen ha
varit ungefär i markytan.
Det finns två grundvattenmagasin i området, åtskilda av lerlager. I dalgången
förekommer tidvis under året en mättad zon i mulljord, sand och fyllning ovanpå
lerlagret. Detta kallas övre grundvattenmagasin. I friktionsjorden under lerlagret finns
det undre grundvattenmagasinet. Mäktigheten på detta är mellan 0,5 och 1 m. Hela
detta magasin är vattenmättat och grundvattentrycknivån är ungefär 1 m under
nuvarande markyta. I vissa delar av området förekommer dock sannolikt mäktigare
lager av genomsläppliga fyllnadsmassor som lades dit i samband med anläggande
av skolområdet, byggnaderna och konvertering av vattendraget.
Under 2019 installerades grundvattenrör i det undre magasinet för att utreda
förhållandena. Grundvattennivåerna som uppmätts har från och med maj 2019
uppmätts till mellan +23,5 och +25,5 m. Berggrunden utgör också ett
grundvattenmagasin i form av en sprickakvifer. I stor skala bedöms bergets
hydrauliska konduktivitet vara kring 1*10-7 m/s.
Längs dalgångens sidor följer det undre magasinet med berget upp och sannolikt
finns här kontakt mellan det undre grundvattenmagasinet och det övre
grundvattenmagasinet. Randzonerna längs dalgångens sidor bedöms utgöra
nybildningsområden för det undre grundvattenmagasinet. Längs med dalgångens
sidor bedöms tillgången på vatten överlag vara god (avrinning sker från höjderna och
längs dalgångens sidor) och vatten bedöms kunna infiltrera till det undre
grundvattenmagasinet.
Historiskt är området kring dalgången där Sparrås idrottshall ligger blött och sankt,
och området är en lokal lågpunkt i avrinningsområdet. Vattentillgången kring hallen
bedöms därför vara god och möjligheterna till nybildning av grundvatten goda längs
med dalgångens sidor där moränen följer med bergöverytan upp.
Baserat på topografi och ytvattenströmningens riktning bedöms den naturliga
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grundvattenströmningen vara från söder mot norr. Den naturliga gradienten bedöms
vara liten. I kombination med relativt låggenomsläpplig morän på berg är den
naturliga grundvattenströmningen liten.

7.4

Riksintressen, skyddade områden

Det förekommer inga riksintressen eller skyddade områden i direkt anslutning till
Sparrås idrottshall.
7.7

Miljökvalitetsnormer

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) förekommer inga vattenförekomster
med tillhörande miljökvalitetsnormer i den direkta närheten av Sparrås idrottshall.
Däremot innefattas Nordre älv, som är den vattenförekomst som vatten från aktuellt
vattendrag till slut leds ut i, av miljökvalitetsnormer. Se avsnitt 3.4 i
miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 1 för närmare beskrivning).
8

Föreslagna åtgärder

För att hålla nere vattentrycket vid hallen behöver grundvatten bortledas. Bortledning
av vatten från hallen kommer att behövas så länge som hallen ska vara i drift
eftersom inträngande vatten annars gör idrottshallen obrukbar. Mot bakgrund av
detta söks tillstånd utan tidsbegränsning. Vatten har bortletts kontinuerligt sedan
vintern 2019 då golvet i källaren sprack.
Grundvatten kommer fortsatt att ledas via dräneringsledningar under hallen till en
redan befintlig uppsamlande dräneringsbrunn och från den vidare till en ny och större
brunn utrustad med utrustning för pumpning och övervakning. Från brunnen leds
vattnet därefter till den kulverterade delen av vattendraget som löper längs med
hallen och övergår i ett öppet vattendrag längre nedströms längs Sparråsvägen.
Anläggningen för bortledning av vatten beskrivs ytterligare i den tekniska
beskrivningen (se avsnitt 2.1 i den tekniska beskrivningen, bilaga 2).
För att hallen inte ska skadas av inträngande vatten behöver grundvattennivån under
idrottshallen avsänkas till +23,5 meter, vilket är nivån på underkanten av det
genomsläppliga krossmaterial som dräneringsledningarna ligger i.
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På grund av att Sparrås idrottshall ligger i en topografisk lågpunkt kommer
övervägande andel av det bortledda vattnet att utgöras av nederbörd, som i samband
med nederbördstillfällen infiltrerar via genomsläppligt fyllnadsmaterial i marken till
källarschaktet. En liten del av det vatten och flöde som leds bort kommer även
utgöras av grundvatten från det undre grundvattenmagasinet under hallen.
9

Kontrollprogram

Kontrollprogram för verksamheten ska upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten.
Kontrollprogram föreslås innehålla mätning av grundvattennivå, bortlett flöde samt
markrörelser inom det bedömda påverkansområdet samt eventuellt vid några
specifika byggnader.
10

Motstående intressen

10.1

Allmänna intressen

10.1.1

Naturmiliö

Innan aktuellt området bebyggdes var det sankt i och med att det ligger i en naturlig
lågpunkt med begränsad avrinning. I samband med anläggande av skolan och
Sparrås idrottshall har markytan höjts och ytor hårdgjorts, vilket gör att områdets
ursprungliga sanka karaktär har förändrats. Området ligger dock fortfarande i en
topografisk lågpunkt och vattenavrinning från omgivande naturmark hamnar därför i
området och ställer sig i den uppfyllda marken ovan leran.
Lokalt innebär bortledningen att grundvattennivån sänks, vilket kan innebära att
tidigare sanka områden får ökat inslag av buskar och träd. I och med att området är
bebyggt kommer någon sådan förändring inte att kunna märkas, däremot är det
fortsatt mycket vatten i marken eftersom området ligger i en lågpunkt och vatten kan
samlas i materialet som markytan höjts upp med.
Bortledningen av grundvatten innebär sammantaget inte att förutsättningarna för
naturvärden förändras.
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10.1.2

Öring

Vattendraget som löper vid hallen mynnar så småningom ut i Kyrkebäcken vilken
mynnar i Nordre älv. Enligt en naturvärdesinventering som tagits fram i samband
med ett detaljplanearbete för Entré Ytterby finns reproducerande bestånd av öring
med lekområden i Kyrkebäcken längs den del av bäcken som rinner parallellt med
Hollandsgatan, ca 2,5 km nedströms rensningsområdet (se avsnitt 4.5 i
miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga1).
Vattendraget som rinner förbi hallen ingår i kommunens fiskevårdsplan men på grund
av ett partiellt vandringshinder är det osäkert om öring kan ta sig så långt upp i
vattendraget. Öring förekommer i det större vattendraget dit aktuellt vattendrag
mynnar ut i vid väg 168.
Själva bortledningen av grundvatten bedöms inte ha någon negativ inverkan på fisk
eller andra vattenlevande organismer i vattendraget. Detta eftersom tillskottet av
vatten till vattendraget är mycket litet jämfört med det naturliga flödet samt är av en
god kvalitet.
10.1.3

Vattendrag i närheten av hallen

Större delen av det vatten som leds bort från hallen består av nederbörd som i
samband med nederbördstillfällen infiltrerar via genomsläppligt material i marken till
källarschaktet. Vatten bortleds från hallen och leds till den kulverterade delen av
vattendraget som en kort sträcka från utsläppspunkten fortsätter som ett öppet
vattendrag. Detta vatten hade på ett naturligt sätt ändå nått det intilliggande
vattendraget i och med att Sparrås idrottshall ligger i en lågpunkt i ett större
avrinningsområde som avvattnas norrut via vattendraget. Skillnaden är att det
bortledda vattnet innehåller ett tillskott av grundvatten. Annan avvattningsväg än
vattendraget saknas. En liten del av det vatten som leds bort kommer från den undre
grundvattenmagasinet men detta flöde är så pass litet och av så god kvalitet att det
inte bedöms påverka ytvattenförhållandena i vattendraget.
Jämfört med nollalternativet, att området inte är bebyggt, innebär dock den ändrade
markanvändningen en viss förändring av kvaliteten på vattnet som avrinner från
skolområdet i och med att en parkering har anlagts. Omfattningen av ämnen i detta
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vatten är dock inte sådan att den bedöms kunna inverka negativt på vattendragets
kvalitet och inte heller på miljökvalitetsnormer nedströms.
Bortledningen av grundvatten bedöms inte ge någon negativ effekt på det befintliga
dikningsföretaget eftersom utsläppet av det bortledda vattnet inte förändrar kvalitet
eller kvantitet i vattendraget.
Sammanfattningsvis är bedömningen att bortledningen av grundvatten och utsläppet
till vattendraget inte innebär någon förändring av ytvattenförhållandena.
10.1.4

Grundvatten

I samband med bortledningen av vatten via dräneringsledningarna under hallen sker
bortledning av grundvatten och en grundvattentrycksänkning uppkommer.
Bortledningen innebär att grundvattennivån under hallen inte blir högre än
dräneringsledningarnas nivå, så länge bortledningen ur den planerade permanenta
brunnen fungerar som avsett. Grundvattentrycksänkningen sker i botten av
dalgången och kan på sikt väntas spridas uppåt genom leran och orsaka sättning.
Sättningar på byggnader, vägar och markförlagda ledningar är därmed det största
motstående intresset till den sökta verksamheten. Omfattande undersökningar har
utförts och utredningar visar att på sikt kan påtagliga sättningar väntas inom hallens
närområde. På det avstånd där villabebyggelse ligger är den prognosticerade
sättningen inte så stor att den skulle vara skadlig för hus eller ledningar.
Bedömningarna avses att följas upp i ett kontrollprogram.
Den sökta verksamheten kommer att innebära att en lokal avsänkning av
grundvattennivån uppkommer kring hallen. Det gör att grundvattnets
strömningsriktning lokalt ändras så att den sker mot hallen. Detta bedöms dock inte
innebära någon påverkan på grundvattenförhållandena i stort. Det beror på att det
längs dalgångens sidor bedöms finnas goda förutsättningar för nybildning till det
undre grundvattenmagasinet under lerlagret. Eftersom dalgången är relativt smal
finns det alltså nybildningsområden för grundvatten nära avsänkningen. Tillgången
på ytligt avrinnande vatten vid nederbörd är god eftersom området ligger i en sänka.
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Sammanfattningsvis bedöms den sökta verksamheten inte inverka negativt på
grundvattnets kvalitet eller kvantitet.

10.1.5

Miliökvalitetsnormer

Den föreslagna verksamheten bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten i
den närmast belägna vattenförekomsten, Nordre älv, som är klassad.

10.1.6

Miliömål

Den föreslagna vattenverksamheten bedöms beröra de nationella miljömålen
"Levande sjöar och vattendrag", "Grundvatten av god kvalitet", "Myllrande våtmarker"
och "Ett rikt växt- och djurliv". Verksamheten bedöms dock inte strida mot något
miljömål.
Enskilda intressen
Enskilda brunnar
Enskilda brunnar är motstående intressen till grundvattenbortledning. I detta fall sker
grundvattenbortledningen från grundvattenmagasinet under leran i dalgången, i
friktionsjord. Det förekommer inga enskilda dricksvattenbrunnar i jord i närheten och
området har utbyggd kommunal vattenförsörjning. Energibrunnar borrade i berg
kommer inte att påverkas av bortledningen eftersom bortledning inte inverkar på
grundvattenförhållandena i berg. Således medför vattenverksamheten ingen
påverkan på enskilda intressen vad avser enskilda brunnar.
11.1.2

Närliggande bostadsområden

Påverkansområdet som uppkommer i friktionsjorden under leran till följd av
grundvattenbortledningen bedöms sträcka sig 150 meter norrut och söderut.
Avsänkningen lokalt vid hallen är mellan 1 och 2 meter från bedömda ursprungliga
nivåer. Avsänkningens storlek avtar successivt med ökande avstånd från hallen.
Inom påverkansområdet har sättningsprognoser utförts för att säkerställa att skadlig
sättning inte riskeras vid angränsande fastigheter. En inventering av byggnaders
grundläggning har utförts för de omgivande villaområdena för att kunna bedöma
deras sättningskänslighet.

15

Vid påverkansområdets gräns är avsänkningen 0.3 meter. Det är dock sannolikt att
påverkansområdet blir mindre och snarare når ca 60-70 meter ut från hallen (för
vidare beskrivning av detta se avsnitt 5.2 och 6.1 i den tekniska beskrivningen, bilaga
2).
Omfattande geotekniska undersökningar har utförts och vilken sättning som kan
uppkomma inom påverkansområdet för grundvatten och vid enskilda villor har
bedömts, se Bilaga 2 och Bilaga 3 till den tekniska beskrivningen, bilaga 2.
Beräkningarna har utförts både för ett bedömt värsta fall och för ett bedömt troligt fall.
Baserat på utförda beräkningar bedöms sättningen för villaområdena i norr och söder
bli marginell tack vare att grundvattensänkningens storlek är liten på de avstånden.
Villorna norr om hallen ligger relativt nära hallen men sättningens storlek bedöms inte
bli skadlig här.
Närliggande bostadsområden bedöms därför inte få en sättning som är skadlig.
11.2

Sammantagen bedömning

Sammantaget bedöms den planerade vattenverksamheten medföra små eller mycket
små negativa miljökonsekvenser.
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Skadeförebyggande åtgärder

Vid genomförandet av den tillståndssökta verksamheten föreslår sökanden följande
skadeförebyggande åtgärder:
Ett kontrollprogram föreslås innehålla mätning av grundvattennivå, bortlett flöde samt
markrörelser inom det bedömda påverkansområdet samt eventuellt vid några
specifika byggnader.
13

Allmänna hänsynsregler

De för ansökan relevanta allmänna hänsynsreglerna berörs nedan.
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13.1

Kunskapsprincipen

Sökanden har genom undersökningar, litteraturstudier, samråd och inventering av
tillgängligt underlag klarlagt den planerade verksamhetens risker och eventuella
påverkan. Miljöpåverkan, effekter och konsekvenser av planerade åtgärder har
bedömts, beskrivits och analyserats, se bilagor till denna ansökan. Sökanden har
således erforderlig kunskap om vattenverksamheten för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada och olägenhet.
13.2

Försiktighetsprincipen

Sökanden redovisar hur planerad vattenverksamhet ska genomföras på ett för
människors hälsa och miljön godtagbart sätt. Genom de villkor och på det sätt som
verksamheten är planerad säkerställer sökanden att försiktighetsprincipen uppfylls.
Sökanden har vidare redovisat att den ansökta verksamheten inte kommer att
medföra någon negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen.
13.3

Lokaliseringsprincipen

Verksamheten utförs inom ramarna för gällande detaljplan och lokaliseringens
lämplighet har redan tidigare utretts i planprocessen.
14

3-4 kap. och 7 kap. MB

Verksamheten bedöms inte negativt påverka något område av riksintresse eller
annat skyddat område. Verksamheten bedöms vidare inte påverka områden som
skyddas med stöd av 7 kap. MB.
15

Tillåtlighet

Den aktuella vattenverksamheten är nödvändig för att säkerställa säkerheten för
Sparrås idrottshall.
Vattenverksamheten är således av mycket stor betydelse för både allmänna och
enskilda intressen. Sökta åtgärder bedöms innebära en begränsad påverkan på
allmänna och enskilda intressen. Med beaktande av föreslagna skadeförebyggande

17

åtgärder bedöms de negativa konsekvenserna av vattenverksamheten bli mycket
begränsade.
Sökanden har vidare iakttagit de allmänna hänsynsreglerna som anges i 2 kap. MB.
Verksamheten är vidare tillåtlig enligt 2 kap. 6 § 3 stycket MB då den inte strider mot
gällande detaljplaner enligt plan- och bygglagen (2010:900). Verksamheten bedöms
inte påverka något område av riksintresse eller skyddat område på något negativt
sätt. Verksamheten bedöms inte påverka områden som skyddas med stöd av 7 kap.
MB.
Verksamheten bedöms vidare inte strida mot någon miljökvalitetsnorm eller mot
miljömålen.
Mot denna bakgrund anser sökanden att vattenverksamheten är tillåtlig enligt MB.

16

Sakägare

För sökanden kända sakägare och andra intressenter i området framgår av bilagd
sakägarförteckning inklusive registerkarta (bilaga 3).
17

Kostnadskalkyl

För domstolens fastställande av prövningsavgift är följande uppgifter relevanta.
Kostnaden för i ansökan avsedda vattenverksamhet uppskattas till 2 miljoner kr.
Grundvattenbortledningen beräknas uppgå till cirka 31 536 m3/år.
18

Arbetstid

Sökanden anhåller om en arbetstid av 5 år räknat från dagen för lagakraftvunnen
dom.
19

Oförutsedd skada

Sökanden föreslår att tiden för inkommande med anspråk på ersättning enligt reglerna om oförutsedd skada skall bestämmas till 5 år, räknat från arbetstidens utgång.
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20

Verkställighetsförordnande

Den ansökta verksamheten är för tillfället pågående med hänsyn till den
extraordinära situation som uppstod då bottenplattan på Sparråshallen trycktes upp
och skadades. Det är angeläget att verksamheten kan fortgå innan ett eventuellt laga
kraftvunnet tillstånd i målet.
Med anledning av det nämnda anhåller sökanden om verkställighetstillstånd.
21

Aktförvarare

Till aktförvarare föreslås Lisa Dalqvist, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Tel.
0303-23 91 15, lisa.dalqvist@kungalv.se.
22

Sammanträdeslokal

Som lokal för mark- och miljödomstolens sammanträden föreslås lokal i Stadshuset i
Kungälv. Lokal kan bokas via undertecknade ombud när så blir aktuellt.

C

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH SAMRÅD

1

Samrådsförfarandet

Sökanden har genomfört ett undersökningssamråd med länsstyrelsen, Miljöenheten
på Kungälvs kommun samt enskilda som bedömts vara särskilt berörda.
Inbjudan till skriftligt samråd har skickats ut till enskilt berörda via post med
hänvisning till samrådsunderlag på Kungälvs kommuns projekthemsida
www.kungalv.seisparrashallen. Samtliga aktörer som sökanden har samrått med har
beretts tillfälle att inkomma med synpunkter fram till och med den 15 maj 2020.
Samrådsrådsförfarandets genomförande och inkomna synpunkter framgår närmare
av upprättad samrådsredogörelse, se bilaga 4.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 18 december 2020 beslutat att
verksamheten ej kan antas innebära betydande miljöpåverkan (bilaga 5).
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Sökanden gör gällande att den fullgjort vad i 6 kap. MB stadgas om samråd för
tillståndspliktig verksamhet.

Miljökonsekvensbeskrivning

2

En liten miljökonsekvensbeskrivning (bilaga 1) har upprättats i enlighet med 6 kap. 47
§ MB mot bakgrund av att länsstyrelsen fattat beslut om att verksamheten inte anses
medföra betydande miljöpåverkan. Med beaktande härav och resultatet av
samrådsförfarandet gör sökanden gällande att miljökonsekvensbeskrivningen
uppfyller kraven i 6 kap. MB, varför sökanden hemställer om godkännande av
densamma.
Göteborg 2020-12-21

at
Rickard Hulling

Johan Bergelin

Bilagor
1

Miljökonsekvensbeskrivning

2

Teknisk beskrivning

3

Sakägarförteckning inklusive registerkarta

4

Samrådsredogörelse

5

Beslut av Länsstyrelsen Västra Götalands län om ej betydande
miljöpåverkan den 18 december 2020

6

PM Norconsult, Markavvattningsföretaget Kastellegården Tega Östergård
m.fl.
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Bilaga 2

Hur man överklagar
Dom i mark- och miljödomstol som första instans
Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär
att domen gäller.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för
överklagande finns på sista sidan i domen.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga efter att motparten överklagat
Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den
andra parten också rätt att överklaga även om tiden
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka
brev på detta sätt.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom
4 veckor från domens datum.
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Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat
skäl inte går vidare.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen
När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.

Så här gör du
1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och
målnummer.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att
ta upp målet.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta
upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra
domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl
att ta upp målet av någon annan anledning.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet
ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?
Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.
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