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MHN 2014-0495.52

Remissvar - Anmälan om vattenverksamhet avseende muddring,
nedläggning av ledning och bortledande av ytvatten på fastigheten
Sjukhuset 5 och Danderyd 3:188
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av Länsstyrelsen fått möjlighet att
lämna synpunkter över anmälan om vattenverksamhet avseende muddring,
nedläggning av ledning och bortledande av ytvatten på fastigheten
Sjukhuset 5 och Danderyd 3:188 i Danderyds kommun.
Vid en upprustning av det befintliga kylvattensystemet vid Danderyds sjukhus planerar Locum AB att komplettera den befintliga sjövattenledningen
med ytterligare en intagsledning. För att anlägga den nya ledningen kommer
muddringsarbeten att utföras i Mörbyviken. De planerade
anläggningsarbetena i vattenområdet bedöms medföra risk för grumling och
spridning av förorenat sediment.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att försiktighetsåtgärder bör vidtas
för att muddringen, nedläggningen av ledning samt bortledande av ytvatten
inte ska orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön. Sökanden bör
förtydliga hur eventuellt returvattnet från muddringen ska tas omhand.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret önskar ta del av kontrollprogrammet för
mätning av grumlighet, samt vill bli informerad om när arbetet påbörjas och
avslutas. Fortsatt dialog behöver föras med miljö- och
stadsbyggnadskontoret angående omhändertagande och transport av
muddermassor.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-24.
Yrkande
Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och
stadsbyggnadskontorets yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2014-09-24
med dnr MHN 2014-0459.52, och överlämnar det till Länsstyrelsen i
Stockholms län som svar på remissen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___________
Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms län
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