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Prövning enligt 6 kap. 26 § miljöbalken om betydande miljöpåverkan
Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) att:


åtgärder vid Trosa kvarn i syfte att möjliggöra för fiskpassage kan antas medföra
betydande miljöpåverkan,



att åtgärder vid Husby kvarndamm i syfte att möjliggöra för fiskpassage kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, samt



att åtgärder vid Nygårdsdammen i syfte att möjliggöra för fiskpassage kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får inte överklagas särskilt enligt 6 kap. 27 § miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
Trosa kommun har för avsikt att i Trosaån vid Trosa kvarn, Husby kvarndamm och
Nygårdsdammen genomföra åtgärder för att möjliggöra för fisk att passera förbi dammanläggningarna. Kommunen har därför inkommit med begäran om samråd. Den 5 februari
2019 genomfördes ett samråd med Länsstyrelsen och Kammarkollegiet (medverkade på
Skype). Den 5 mars 2019 inkom en samrådsredogörelse för de samrådsmöten som hållits.
Trosa kommun bedömer att åtgärderna inte innebär en betydande miljöpåverkan. Kommunen har för avsikt att hantera åtgärderna i separata tillståndsansökningar och önskar därför
att Länsstyrelsen gör bedömningen för respektive åtgärd.
Motivering till beslutet
I 10 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) beskrivs det som ska beaktas i bedömningen av om en verksamhet eller åtgärd innebär betydande miljöpåverkan. Det är åtgärdens utmärkande egenskaper, eller vad det är för åtgärd, var åtgärden planeras samt vilka
miljöeffekter som förväntas.


Vid Trosa kvarn bedömer länsstyrelsen att den relativt omfattande åtgärden i form
av bergschakt som krävs för det planerade inlöpet riskerar att ge upphov till
kraftiga störningar för kringboende i form av bl.a. buller, skakning, damning och
transporter. Med anledning av störningens omfattning är det viktigt att ta hänsyn
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till allmänhetens behov av information. Länsstyrelsen bedömer därför
sammantaget att åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.


Vid Husby kvarn ska endast mindre schaktarbeten utföras samt utläggning av sten
ske uppströms dammen. Befintlig tröskelnivå kräver upptröskling av sten nedströms dammanläggningen i syfte att möjliggöra för fisk att passera. Genom att
lägga ut sten i vattendraget direkt uppströms dammen riskerar löst sedimenterat
material från bottnen att slamma upp, både vid genomförandet och vid efterföljande högflödesperioder. Det uppslammade materialet kan innehålla betydande
mängder föroreningar från den uppströms belägna, gamla ”silverfabriken” vid
Nygårdsdammen. Direkt nedströms dämmet, vid rännan på norrsidan av ån, finns
uppgift om ”kraftiga kvicksilverutsläpp”. Området är skredkänsligt och förändrad
vattenregim i ån kan påverka markstabiliteten negativt. Länsstyrelsen bedömer
därför att åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.



Vid Nygårdsdammen planeras bl.a. att sänka vattennivån i magasinet uppströms
dammen med 1,2 meter och tröskla upp nedströms dammen. Uppströms dammen
kan vissa mindre schaktningsarbeten och utläggning av sten bli aktuella. I
dammen direkt uppströms dammen finns risk för att de lösa sedimenten kan
innehålla höga halter av föroreningar från den gamla ”silverfabriken”. En
vattennivåsänkning i kombination med utläggning av sten kan innebära att de
förorenade, lösa sedimenten slammas upp och sprids vidare nedströms, både vid
genomförandet och vid efterföljande högflödesperioder. Även här kan området
vara skredkänsligt och förändrad vattenregim i ån kan påverka markstabiliteten
negativt. Länsstyrelsen bedömer därför att åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

De berörda områdena har mycket höga värden för kulturmiljön och den berörda sträckan
av Trosaån omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 6 kap. 26 § miljöbalken ska länsstyrelsen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de
omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Anne-Li Fiskesjö med vattenhandläggare Lars Juhlin
som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

