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Sofia Stridsman
010-22 44 874

Vattenavdelningen

Delg.kv Brännö Bys Samfällighetsförening
Att. Hans Bränning
Åreskiftet 34
430 85 Brännö

Föreläggande om att avlägsna del av utfyllnad samt 
upptryckta massor vid Brännö Rödsten m.m. på 
fastigheten Brännö S:2, Göteborgs Stad

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Brännö Bys Samfällighetsförening, 
(organisationsnummer 717906-1473), vid vite av 30 000 kr, att snarast dock 
senast 2016-06-30 vidta följande åtgärder:

1. Avlägsna all utfyllnad utanför det markerade området på bifogad 
ritning (bilaga 1) så att utförd utfyllnad överensstämmer med anmälan 
om vattenverksamhet med dnr 535-29300-2011 (Länsstyrelsens beslut 
2014-05-19).

2. Avlägsna bottenupptryckta massor och återställa bottenområdet 
utanför utfyllnadsområdet till ursprungligt djup och skick.

3. I samband med återställningsåtgärderna ska nedanstående 
försiktighetsmått vidtas. Nedanstående försiktighetsmått ersätter de 
försiktighetsmått som anges i tidigare meddelat beslut dnr 535-29300-
2011 (Länsstyrelsens beslut 2014-05-19).

Försiktighetsmått:
a) Arbetet ska utföras i enlighet med vad som sagts i anmälan med 

kompletteringar i ärende dnr 535-29300-2011, och de 
skadeförebyggande åtgärder som föreslås däri ska genomföras.

b) Utförandet ska ske på ett sådant sätt att sättningar eller 
bottenupptryckning inte sker. Om det krävs ytterligare åtgärder för att 
säkerställa markstabiliteten ska samråd ske med Länsstyrelsen innan 
åtgärderna vidtas.

c) Siltskärmar ska användas runt berört arbetsområde för att undvika 
spridning av uppgrumlat material och däri förekommande 
föroreningar.

d) Miljöskopa ska användas för borttagande av upptryckta 
bottensediment utanför utfyllnadsområdet.

e) Ingen muddring får ske utöver vad som krävs för återställelse av 
bottenområdet med de befintligt bottenupptryckta massorna.
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Återställningen av vattenområdet ska dokumenteras med bilder och 
uppmätningar. Dokumentationen ska ges in till Länsstyrelsen senast en vecka 
efter att återställningen slutförts.

Länsstyrelsen förelägger även Brännö Bys Samfällighetsförening 
(organisationsnummer 717906-1473) att senast 2016-05-31 inkomma med 
dokumentation som styrker att ni är överens med Ingemar Törnqvist avseende 
ersättningsbrygga. Om detta inte sker kan Länsstyrelsen komma att förelägga 
er att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet eller att avlägsna utfyllnaden i 
sin helhet så att ursprunglig bottennivå samt brygga återställs till det 
ursprungliga i det berörda området.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppmärksammades 2015-12-14 via 
telefon av Ingemar Törnqvist att pågående vattenverksamhet med utfyllnad i 
vattenområdet vid Brännö Rödsten, fastigheten Brännö S:2, inte utförs i 
enlighet med Länsstyrelsens beslut meddelat 2014-05-19, dnr 535-29300-
2011. Utfyllnad skedde utanför det område som markerats på kartan i berört 
beslut – vilket är samma karta som lämnades in i anmälan om 
vattenverksamheten av verksamhetsutövare (VU) Brännö Bys 
samfällighetsförening. Åtgärderna har även inneburit bottenupptryckning av 
utanförliggande lerbotten med konstaterat förhöjda föroreningshalter av TBT 
(tributyltenn). 

Länsstyrelsen öppnade ett tillsynsärende (dnr. 535-42382-2015) och 
kontaktade entreprenören Sture Karlund på firman Brännö Bygg och Spräng. 
Karlund kontaktar Er, Hans Bränning i egenskap av ordförande och 
representant för VU, och återkommer med besked att Länsstyrelsens beslut 
kommer att följas. Ärendet avslutas 2015-12-16 genom e-post från 
Länsstyrelsen ställt till Er, Karlund samt klagande Törnqvist där denna 
information bekräftas.

2015-12-17 inkom ytterligare uppgifter från Törnqvist att åtgärderna inte 
utförs i enlighet med beslut, varvid ett nytt tillsynsärende öppnas (dnr. 535-
9435-2016). Efterhand inkom även uppgift om att ersättning av brygga med 
två bryggplatser, som utlovats i enlighet med ett särskilt avtal mellan Ingemar 
Törnqvist och Er, inte avses att uppföras på avtalad plats. Länsstyrelsen 
skickar inkomna uppgifter till Er för bemötande. Ni informerar om att två 
kartor finns och att uppgifterna inte sammanfaller varför utfyllnaden har blivit 
större än vad som utpekas i Länsstyrelsens beslut, men anser det inte borde ha 
någon praktisk betydelse. Att bottenupptryckning förutsågs men att Ni 
bedömer det inte som allvarligt och utjämning av botten kommer ske tids nog. 
Vidare hänvisas till att arbetena inte är avslutade, slänter kommer att justeras 
och ny ersättningsbrygga med två bryggplatser kommer att uppföras i södra 
delen av området. Samt att befintlig brygga kommer att vara kvar till 
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föreningen ordnat med ersättning, dock ej nödvändigtvis på den plats som 
uppges i anmälan.

Länsstyrelsen bedömning
Arbeten i vatten kräver normalt tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser om 
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB. Tillstånd lämnas av Mark- och 
miljödomstolen. Vissa mindre och okomplicerade vattenverksamheter kan 
hanteras som en anmälan om vattenverksamhet enligt Förordningen 
(1988:1388) om vattenverksamheter, vilket sker av Länsstyrelsen. En 
förutsättning för att hantera en vattenverksamhet som en anmälan är även att 
inga enskilda intressen skadas till följd av vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att 
förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda.

I berört fall bedömde Länsstyrelsen att de aktuella utfyllnadsåtgärderna kunde 
hanteras som en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § MB under 
förutsättning att förelagda försiktighetsåtgärder efterföljdes i samband med 
utförandet i syfte att undvika skada på allmänna intressen, samt att åtgärder 
avseende ny brygga vidtogs så att inga enskilda intressen skadades. I anmälan 
förutsågs att bottenupptryckning kunde ske men i kompletteringarna som Ni 
inlämnade åtog Ni er att göra utfyllnadsåtgärderna på sådant sätt att 
upptryckningen inte skedde utåt utan istället inåt mot det område som skulle 
utfyllas, vilket av Länsstyrelsen ansåg godtagbart. Vidare löste Ni frågan om 
skada på enskilda intressen genom att upprätta ett avtal med Ingemar 
Törnqvist om byggnation av en ersättningsbrygga för två båtplatser strax 
utanför den planerade utfyllnaden, vilket även var den brygga som ingick i 
anmälan och Länsstyrelsens beslut i ärendet.

Utifrån inkomna uppgifter inom ramen för öppnat tillsynsärende bedömer 
Länsstyrelsen att det inte går att utesluta att skada uppkommit på både 
allmänna och enskilda intressen genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Utfyllnad i vattenområde tar ytterligare en grund 
bottenyta i en vik i anspråk vilket innebär ett ingrepp i vattenmiljön. 
Grundområden i havet är generellt sett värdefulla ur naturvårdssynpunkt. 
Utfyllnader ska därmed inte göras större än vad som behövs för att uppnå 
syftet med åtgärden. I aktuellt fall har åtgärden även medfört 
bottenupptryckning av förorenade sediment. Föroreningarna i upptryckta 
sediment riskerar att spridas. Länsstyrelsen bedömer sammantaget att det 
finns skäl att ställa krav på att upptryckt bottenmaterial och utfylld sten 
utanför det område som angavs för utfyllnad i anmälan om vattenverksamhet 
ska avlägsnas från vattenområdet så att ursprunglig bottennivå återställs. 

Inför åtgärdernas genomförande är viktigt att utreda de geotekniska 
förutsättningarna så att stabiliteten för utfyllnaden säkerställs. Arbetsmetoder 
och skadeförebyggande åtgärder måste tillämpas som minimerar eventuell 
spridning av sediment och miljögifter, varför Länsstyrelsen bedömer det 
motiverat att ställa krav på särskilda försiktighetsmått för utförandet. 
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Vidare ankommer det på Er att säkerställa att inga enskilda intressen skadas 
till följd av åtgärderna. Som framgår ovan inkom även uppgift om att 
ersättning av brygga med två bryggplatser, som utlovats i enlighet med ett 
särskilt avtal mellan Ingemar Törnqvist och Er, inte avses att uppföras på 
avtalad plats. Det har inte framkommit några uppgifter om att ni har kommit 
överens om reviderad plats för berörda bryggplatser. Mindre omfattande 
vattenverksamheter är normalt anmälningspliktiga enligt Förordning om 
vattenverksamhet m.m., men det förutsätter att verksamhetsutövaren kan visa 
att det inte finns konflikt med enskilda intressen. Länsstyrelsen ska förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd om det behövs med bland annat 
hänsyn till enskilda intressen (23 § Förordning om vattenverksamhet m.m.). 
Om ni inte kan visa att ni har kommit överens med berörda enskilda intressen, 
kan Länsstyrelsen behöva förelägga er att ansöka om tillstånd. 

Upplysningar
Länsstyrelsen erinrar om att det är Ert ansvar, i egenskap av 
verksamhetsutövare, att säkerställa den geotekniska stabiliteten för 
återställningsarbetena. I det fall särskilda åtgärder krävs för detta ändamål och 
som inte ingått i anmälan för åtgärderna, ska särskilt samråd ske med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen erinrar även om att upptagna massor ska 
omhändertas särskilt baserat på föroreningsinnehåll. Om hantering ska ske på 
land kan Miljöförvaltningen på kommunen behöva kontaktas. Om massorna 
avses tippas till havs ska det föregås av en särskild dispensprövning.

Ni ska säkerställa att inga enskilda intressen kommer till skada, framförallt 
med avseende på de två bryggplatser som ska ersättas. Länsstyrelsen erinrar 
om att i det fall ett nytt bryggläge blir aktuellt för den aktuella 
ersättningsbryggan, än vad som tidigare anmälts och godkänts i ursprungligt 
beslut för berörd vattenverksamhet, krävs att denna prövas särskilt enligt 
miljöbalkens regelverk. 

Avgift för Länsstyrelsens tillsyn över vattenverksamhet enligt 11 kap. 
Miljöbalken ska betalas efter särskilt beslut av Länsstyrelsen och utgå med 
800 kr/tim för varje hel timme handläggningstid (Förordningen (1998:940) 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 3 kap 11 §). Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet. I 
handläggningstiden räknas inte sådan restid som vid ett och samma restillfälle 
överstiger två timmar. Avgift ska inte betalas för tillsyn som föranleds av 
klagomål som visar sig vara obefogat.

Länsstyrelsen avser att i separat beslut då ärendet avgjorts meddela den avgift 
som till följd av tillsyn kommer att debiteras Er. Innan sådan avgift beslutas 
kommer Ni att få yttra Er häröver. 

Så här överklagar ni
Ni kan överklaga detta beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs 
tingsrätt. Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen, men 
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skickas till Länsstyrelsen senast inom tre veckor från det att Ni fick del av 
beslutet. Se bilaga, formulär 022.

I detta ärende har Dan Hellman beslutat och Sofia Stridsman varit 
föredragande. Internt samråd har skett med rättsenheten.

Dan Hellman 

Sofia Stridsman

Detta beslut har handlagts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga:
1. Karta över utfyllnadsområde enligt anmälan och beslut meddelat 

2014-05-19, dnr 535-29300-2011.

2. Hur man överklagar, formulär O 22

Kopia till:
Miljöförvaltningen, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
Ingemar Törnqvist, ingemar.to@telia.com  

mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
mailto:ingemar.to@telia.com
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