Förvaltningsrätten i Uppsala, mål 6577-16, enhet 2
Inlämnar kompletterande synpunkter i ovanstående mål.
Mark- och miljödomstolen har i dom den 23 augusti 2017 prövat frågor om tillstånd till muddring i Köpings
hamn,
behandling av muddermassor och tillfällig hamnverksamhet m.m i Köpings kommun. Genom domen ges
Köpings kommun
tillstånd att vidta ett stort antal åtgärder som kommer att påverka vattenkvalitetén i västra delen av
Mälaren. Domen, som
bifogas, innefattar en konsekvensbeskrivning som rör Mälaren ända ut till Galten inklusive Norrmälarstrand.
Av
beskrivningen framgår att vattenkvalitén under lång tid framöver kommer att bli kraftigt påverkad, se s 65
och angränsande
sidor i domen.
Sett utifrån de uttalanden som kommunen gjort i vårt mål i förvaltningsrätten blir kommunens besked till
mark-och miljödomstolen
högst förvirrande. Uppenbarligen har den kommunala förvaltningen i ett ärende om behovet av
vattenrening intagit en ståndpunkt och
därför krävt omfattande investeringar för att höja vattenkvalitén i Galten. Samtidigt har kommunen i ett
parallellt mål intagit en helt annan
ståndpunkt, när den begär tillstånd till så omfattande muddringsarbeten att de kommer att påverka hela
västra Mälaren, inklusive
Galten.
Det är svårt att förstå varför vi fastighetsägare vid Norrmälarstrand ska behöva acceptera att
muddringsarbetena fortfarande efter 10
år kanske inte duger till bad, fiske och annan rekreation. Möjligen får vi efter en avvägning mellan olika
riksintressen acceptera detta.
Dock blir det svårt när vi fastighetsägare samtidigt tvingas lägga ner 300000 – 500000 kr per hushåll för att
kommunen ska få till stånd
en vattenrening från enstaka läckande infiltrationsbäddar. Den miljöpåverkan som eventuellt läckande
infiltrationsbäddar kan ge
försvinner helt i den miljöpåverkan som muddringsarbetena medför.
Köpings kommun agerande i de båda parallella målen är exceptionellt. Självklart måste kommunens beslut i
vårt mål undanröjas.
Tillsammans får vi ta nya tag för att hitta lokala lösningar för den vatten-och avloppsproblematik som finns
för Norrmälarstrand
och där det såväl AV vattentjänstlagen som EU:direktiven framgår att dessas regler är teknikoberoende och
öppnar för den mest
kostnadseffektiva lösningen för miljön.
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