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KSKF/2020:416 

 

§ 1 
Ansökan från Eskilstuna energi och miljö AB om 
nytt grundvattenskydd för Hyndevad 
dricksvattentäkt 
 

Beslut 
1. Med stöd av 7 kap. 21, 22 och 30 §§ miljöbalken fastställer Kommunfullmäktige 

grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt i 
enlighet med bilagt förslag till kommunala föreskrifter 
”Grundvattenskyddsområde och föreskrifter för Hyndevad vattentäkt” som är 
daterat 2020-12-10. Skyddsområdet ska ha den utbredning som framgår av 
bilaga 1a-c i dokumentet. 
 

2. Föreskrifterna träder ikraft 2021-03-05. I enlighet med 7 kap. 22 och 30 §§ 
miljöbalken ska föreskrifterna gälla även om de överklagas. 
 

3. Sakägare ska delges beslutet genom kungörelsedelgivning i enlighet med vad 
som föreskrivs i 47, 49 och 50 §§ delgivningslagen. Kungörelse av beslutet ska 
därför ske i Post- och inrikes tidningar, Eskilstuna kuriren och på kommunens 
digitala anslagstavla. 
 

4. Beslutet ska hållas tillgängligt i kommunens författningssamling. Under 
överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt i stadshusets reception och på 
kommunens hemsida. 
 

5. Kommunledningskontorets ärendebeskrivning, beskrivning av 
vattenskyddsområdet och skyddsvärdet, motivering och information antas som 
en del av detta beslut. 

 

Lagstöd 
7 kap 21, 22 och 30 §§ miljöbalken 
47, 49 och 50 §§ delgivningslagen 
27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

Sammanfattning 
Eskilstuna Energi och Miljö AB har lämnat in en ansökan till Kommunfullmäktige om 
fastställelse av ett nytt grundvattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för 
Hyndevad vattentäkt.  
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Syftet med framtagandet av grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att 
skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt perspektiv. 
Skyddsområdet utgör ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och att verka 
för en säkrare dricksvattenförsörjning. Vattentäkten har ett extremt stort skyddsvärde 
som viktig allmän vattentäkt där det saknas reservvattentäkt. 
 
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsen. Förslaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter har varit ute på samråd. Sakägare har också förelagts att inkomma 
med eventuella ersättningsanspråk enligt 31 kap miljöbalken. Förslaget till 
skyddsföreskrifter har justerats utifrån inkomna synpunkter så långt det är möjligt utan 
att skyddet för vattentäkten äventyras. 

Ärendebeskrivning 
Beskrivning av vattenskyddsområdet och skyddsvärdet 

Hyndevad vattentäkt är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt och svarar för 

vattenförsörjningen till ca 85 000 personer inom kommunen. Dricksvatten-

försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i 

Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks 

genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 

 
Under 2014 fastställdes ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten (uttaget ur 
Hyndevadsån) av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Delar av 
grundvattenmagasinet ligger inom ytvattenskyddsområdets gräns, främst inom dess 
tertiära skyddszon. Varken områden med uttagsbrunnar eller infiltrationsbassänger 
omfattas dock fullt ut av ytvattenskyddsområdet.  
 
Det befintliga vattenskyddsområde för grundvattentäkten som fastställdes av 
vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980 bedöms ha en begränsad utbredning, 
framför allt åt norr där delar av aktuellt grundvattenmagasin inte omfattas av 
skyddsområdet. Vattenskyddsområdet behöver därför uppdateras så att det får en 
större utbredning. Därtill bör vattenskyddsområdet uppfylla dagens 
rekommendationer på utbredning och utformning av skyddsföreskrifter som återfinns 
i Havs- och vattenmyndighetens gällande råd och anvisningar för 
vattenskyddsområden. 
 
Vattenskyddsföreskrifter är bara ett av alla verktyg som kan behövas för att reducera 
risker för vattentäkten. Det är inte alla risker som enkelt kan regleras i 
skyddsföreskrifterna. Andra åtgärder såsom beredskapsplaner och åtgärder vid vägdike 
(t.ex. sedimenteringsdammar), kan också krävas för att erhålla ett tillräckligt gott skydd 
för vattentäkten.  
 
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 anses Hyndevad 
vattentäkt ha extremt stort skyddsvärde som viktig allmän vattentäkt där det saknas 
reservvattentäkt. 
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Ärendes hantering 
Eskilstuna Energi och Miljö AB, huvudman för vattentäkten, har gjort en översyn av 
befintligt grundvattenskydd för Hyndevad vattentäkt och tagit fram förslag till nytt 
grundvattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter. Projektet har pågått under 
Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ledning sedan januari 2017. Förarbetet med tekniska 
utredningar pågick sedan 2014 fram till januari 2017. Förslaget har genomgått 
tjänstemannaremiss och intern juridisk granskning.  
 
Den 10 april 2019 beslutade styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB att som 
sökande för fastställande och nytt och upphävande av befintligt vattenskyddsområde 
för Hyndevads grundvattentäkt (avsnitt 3.1-3.3 i domen DVA 90 från 1980), till 
Eskilstuna Kommunföretag AB och kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun föreslå 
att till berörda nämnder och myndigheter lämna samrådsunderlag i form av förslag till 
grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, tekniskt 
underlag, tillhörande ärendet, och dom DVA 90, fastställt av vattendomstolen vid 
Stockholms Tingsrätt 1980-12-04. Beslutet skickades till Eskilstuna Kommunföretag 
AB:s styrelse för vidare handläggning. 
 
Den 23 april 2019 beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB att godkänna styrelsen 
för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut att som sökande för fastställande av nytt 
och upphävande av befintligt grundvattenskyddsområde för Hyndevads vattentäkt 
föreslå att till berörda nämnder och myndigheter lämna ovan nämnda 
samrådsunderlag. Vidare beslutade styrelsen att tillställa Eskilstuna kommun ärendet 
för slutligt godkännande. 
 
Ansökan bedömdes vara komplett och det bedömdes att förslaget kunde remitteras.  
 
De 28 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att förslaget till beslut om nytt 

grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och förslaget till att 

upphäva befintligt grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 

(avsnitt 3.1- 3.3 av dom DVA 90 fastställt av vattendomstolen vid Stockholms 

Tingsrätt 1980-12-04) för Hyndevad grundvattentäkt skulle remitteras till kommunala 

nämnder, LRF och myndigheter. Yttrandena skulle vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 12 september 2019. Förlängning medgavs till den 19 respektive 20 

september. Remittering skedde till följande remissinstanser:  

 

• Havs- och vattenmyndigheten  

• Jordbruksverket 

• Kultur- och fritidsnämnden  

• Lantbrukarnas riksförbund 

• Länsstyrelsen Södermanlands län  

• Miljö- och räddningstjänstnämnden  
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• Skogsstyrelsen 

• Stadsbyggnadsnämnden  

• Sveriges Geologiska Undersökningar  

• Torshälla stads nämnd  

• Trafikverket  

 
Inkomna yttranden sammanställdes i en samrådsredogörelse. De huvudsakliga 
synpunkter som kommit in under samrådet och beaktades och ett reviderat föreslag till 
skyddsföreskrifter upprättades och godkändes av projektets styrgrupp.  
 
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter. 
 
Den 6 november 2019 beslutade Eskilstuna Energi och Miljö AB att som sökande för 
fastställande och nytt och upphävande av befintligt vattenskyddsområde för 
Hyndevads grundvattentäkt, till Eskilstuna Kommunföretag AB och 
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun föreslå att till berörda sakägare lämna 
samrådsunderlag i Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Hyndevad vattentäkt, samrådsunderlag för sakägare 2019-10-25. 
 
Den 22 november 2019, § 14, beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB att godkänna 
styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut att som sökande för fastställande 
av nytt och upphävande av befintligt grundvattenskyddsområde för Hyndevads 
vattentäkt föreslå att till sakägare lämna ovan nämnda samrådsunderlag. Vidare 
beslutade styrelsen att tillställa Eskilstuna kommun ärendet för slutligt godkännande. 
 
Den 10 mars 2020, § 40, beslutade kommunstyrelsen att förslaget till beslut om nytt 
grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och förslaget till att 
upphäva befintligt grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
Hyndevad vattentäkt skulle remitteras till fastighetsägare och verksamhetsutövare 
inom föreslaget grundvattenskyddsområde. Vidare förelades sakägarna i separat beslut, 
§41, vid samma beslutstillfälle att inkomma med eventuella ersättningsanspråk om de 
anser att markanvändningen avsevärt försvåras eller mark tas i anspråk om föreslagna 
skyddsföreskrifter fastställs. Svarstiden sattes till tre månader efter att beslut hade 
delgivits. Yttranden inkom från 6 sakägare, varav Trafikverket var en. Inkomna 
yttranden samt bemötande svar på hantering av synpunkterna har sammanställts och 
bemötts i en samrådsredogörelse. Skyddsföreskrifterna uppdaterades och godkändes 
av projektets styrgrupp. 
 
Fyra anmälningar om ersättningsanspråk enligt 31 kap miljöbalken har inkommit till 
Kommunstyrelsen. Tre av dessa gäller ersättning för befintliga eller framtida 
energianläggningar. I en anmälan specificerades inga kostnader. Den totala summan 
för de två andra anmälningarna motsvarar kostnader på 320 000 kr. 
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Efter att samrådsredogörelsen för sakägarsamrådet har upprättats har sökanden 
beretts möjlighet att lämna synpunkter på inkomna yttranden. 
 
Utifrån inkomna synpunkter och ersättningsanspråken som rörde energibrunnar har 
två definitioner lagts till i skyddsföreskrifterna gällande utvidgning av energianläggning 
samt ändring av energianläggning. Därmed bedöms grund för ersättning avseende 
förbudet i primär skyddszon för energianläggningar inte längre föreligga. 
 
Den fjärde anmälan om ersättningsanspråk avser ersättning för ianspråktagande av 
arrenderad, odlad åkermark motsvarande ett intäktsbortfall om totalt 374 182 kr. 
Hantering av detta ersättningsanspråk genomförs i separat ärende efter att 
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter har fastställts. 
 
Den 12 oktober 2020, § 4, beslutade styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB att 
som sökande för fastställande av nytt och upphävande av befintligt 
grundvattenskyddsområde för Hyndevads vattentäkt, till Eskilstuna Kommunföretag 
AB och Kommunstyrelse i Eskilstuna kommun föreslå till kommunfullmäktige:  

• att kommunfullmäktige fastställer nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter enligt dokumentet ”Grundvattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, beslutsunderlag 2020-09-25”  

• att kommunfullmäktige beslutar att befintligt grundvattenskyddsområde för 
Hyndevads vattentäkt (avsnitt 3.1-3.3 i domen DVA 90 från 1980) upphävs 
den dag det nya grundvattenskyddsområdet har vunnit laga kraft 

 
Den 20 oktober 2020, § 7, beslutade styrelsen för Kommunföretag att godkänna 
styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut enligt ovan. Vidare beslutade 
styrelsen att tillställa Eskilstuna kommun ärendet för slutligt godkännande. 
 
Kommunledningskontoret har i handläggningen av ärendet begärt in kompletterande 
handlingar från Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
 
Förslaget i ”Grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad 
vattentäkt, beslutsunderlag 2020-09-25” har inarbetats i bifogat förslag till kommunala 
föreskrifter upprättat 2020-12-10. 

Motivering  

Grund för beslut 
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen  
eller kommun förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller  
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för  
vattentäkt.  
 
För ett vattenskyddsområde ska, enligt 7 kap 22 § miljöbalken, länsstyrelsen  
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att  
förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med  
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området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att  
skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för  
detta.  
 
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om rätten att  
färdas och vistas inom ett vattenskyddsområde om det behövs för att  
tillgodose syftet med skyddet.  
 
Syftet med framtagandet av grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att 
skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt perspektiv. 
Skyddsområdet utgör ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och att verka 
för en säkrare dricksvattenförsörjning. Vattentäkten har ett extremt stort skyddsvärde 
som viktig allmän vattentäkt där det saknas reservvattentäkt.  
 
Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på 
försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels föreskriva de 
inskränkningar i markanvändningen kring Hyndevad vattentäkt som behövs utifrån de 
speciella förutsättningar som råder i området. 
 
Grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt har i huvudsak utformats enligt 
Havs- och vattenmyndighetens (tidigare Naturvårdsverkets) anvisningar. Det 
föreslagna grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt baseras på de lokala 
geologiska och hydrogeologiska förhållandena, på strömningstider i 
grundvattenmagasinet samt på utförd riskanalys. Utförlig beskrivning kring 
avgränsningen av zonerna finns i det tekniska underlaget. Föreslagen 
områdesavgränsning och indelning i skyddszoner bedöms vara väl motiverad utifrån 
lokala hydrogeologiska förhållanden. 
 
Det tekniska underlaget, tillhörande ärendet, med tillhörande riskanalys och bedömda 
framtida risker har legat till grund för de skyddsföreskrifter som har tagits fram. 
Föreskrifterna bedöms inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses. Föreskrifterna anses vara rimliga och miljömässigt motiverade samt 
anpassade för att uppnå syftet med vattenskyddsområdet. De förtydligar och 
konkretiserar miljöbalkens krav på försiktighetsmått och bedöms vara förenliga med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. 
 
Genom beslut om nytt vattenskyddsområde stärks skyddet för 
grundvattenförekomsten och dess betydelse tydliggörs i exempelvis samhällsplanering. 
Vattenskyddsområdet är även ett stöd vid tillsyn och prövning. 
 
På ovanstående grunder bedöms således att ett grundvattenskyddsområde med 
tillhörande föreskrifter ska fastställas för Hyndevad vattentäkt. 
 
Delgivning  
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
ett beslut om att förklara ett område som vattenskyddsområde snarast möjligt 
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kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Kungörelse om 
beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha fått del av 
beslutet den dag kungörelsen var infört i ortstidning. Överklagandetiden på tre veckor 
för de som kungjorts genom kungörelsedelgivning startar då från den dag kungörelse 
gjorts i ortstidning. 
 
Då det är ett stort antal kända sakägare inom vattenskyddsområdet som ska delges 
beslutet och då det finns sakägare som inte är kända, beslutar kommunfullmäktige att 
beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning. 
 
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten 
beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller 
på annan plats och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga 
innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt 
i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§. 
 
Enligt 31 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska beslut om att 
skydda områden sändas till markägaren. Enligt tredje stycket 49 § delgivningslagen ska 
ett meddelande om kungörelsedelgivningen skickas till någon eller några av dem som 
delgivningen avser för att vara tillgänglig för alla dem som avses med delgivningen. 
Detta uppfylls genom att informationsbrev med kopia av beslutet skickas till 
markägare och andra identifierade sakägare inom vattenskyddsområdet enligt 
upprättad sakägarförteckning. 
 
Enligt 3 § lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. (SFS 1977:654) 
ska kungörelsen införas i alla lokala dagstidningar som har en spridning av någon 
betydenhet bland dem inom orten till vilka kungörelsen riktar sig. Lokal dagstidning 
skall anses ha en sådan spridning om den kan beräknas vara spridd till minst 5 % av 
hushållen i orten. Den kan även anses ha sådan spridning om den kan beräknas vara 
spridd till minst 50 % av hushållen i viss kommun inom det berörda området. Detta 
behöver inte tillämpas om myndigheten finner det uppenbart att syftet med 
tillkännagivandet kan nås, även om kungörelsen införs i endast ett mindre antal lokala 
dagstidningar.  
 
Med dagstidning avses en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt 
utkommer med minst ett nummer varje vecka och som har en på vardagar i huvudsak 
abonnerad upplaga. 
 
Eskilstuna-Kuriren bedöms vara en ortstidning av dagspresskaraktär med spridning i 
mer än 5 % av hushållen. 
 
I förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår vilka 
myndigheter som ska ha kopia av beslut. Efter att kommunfullmäktige har fastställt 
beslutet kommer expediering att ske i enlighet med kraven i denna förordning. 
Dessutom kommer kopia av beslut att skickas till berörda nämnder.  
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Information 
Upphävande av äldre grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt 
Kommunfullmäktige har i separat beslut vid samma sammanträde 4 februari 2021, § 2, 
diarienummer KSKF/2020:409, fattat beslut om att upphäva befintligt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hyndevad grundvattentäkt beslutat av 
Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt 1980. Det beslutet upphävs den dag då 
detta beslut vinner laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan 
överklagas. Om överklagande har skett vinner inte beslutet laga kraft förrän 
överprövningen är avgjord och överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. 
Det vill säga när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort. 
 
Ersättning enligt 31 kap miljöbalken 
I samband med samrådet med sakägare har Kommunstyrelsen förelagt sakägarna om  
att senast tre månader efter att beslutet har delgivits anmäla anspråk på ersättning eller 
inlösen av fastighet samt ange yrkanden i de fall de ansåg att ”Förslag till 
grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, 
Samrådsunderlag för sakägare” daterad 2019-10-25, se samrådsredogörelse för 
sakägaresamrådet, avsevärt försvårar den pågående markanvändningen eller innebär 
att mark tas i anspråk. Om anmälan inte inkommit inom den tiden har rätten till talan 
förlorats. Det innebär att efter att detta beslut är fattat inte är möjligt att få prövat nya 
ersättningsanspråk som rör förbud i föreskrifterna. 
 
Om en skyddsföreskrift däremot föreskriver att det krävs tillstånd för en viss 
verksamhet gäller, enligt 31 kap 5 § miljöbalken, att ersättning endast betalas om 
tillstånd vägras eller förenats med särskilda villkor (som innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras). Rätten till att i ett senare skede anmäla anspråk 
på ersättning i de fall tillstånd enligt skyddsföreskrifterna vägras eller förenas med 
särskilda villkor kvarstår alltså. 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.  
 
Ett överklagande ska lämnas skriftligen till Eskilstuna kommun, senast tre veckor efter 
att beslut om vattenskyddsområde har kungjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen 
framgår tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om 
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida.  
 
Överklagandet ska lämnas skriftligt per brev till Eskilstuna kommun, 
Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. 
 
I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska 
ändras och varför. Uppge diarienummer KSKF/2020:416, ditt namn, dina 
kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i vattenskyddsområdet som du bor eller 
verkar. Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad. 
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Om överklagandet har inkommit i rätt tid kommer överklagandet och handlingarna i 
ärendet att skickas vidare till Länsstyrelsen. 
 
Handlingar hålls tillgängliga 
Beslutet om fastställelse av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 
finns tillgängligt på kommunens hemsida, www.eskilstuna.se/grundvatten och på 
kommunens digitala anslagstavla. Besluten finns också i kommunens 
författningssamling som finns på kommunens hemsida på följande länk: 
www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-
och-styrande-dokument.html 
 
Beslutet och allmänna handlingar i ärendet, som inte berörs av sekretess, hålls under 
överklagandetiden tillgängliga i receptionen i stadshuset, Fristadstorget  632 20 
Eskilstuna. 

Finansiering 

Som sökande för grundvattenskyddsområde är Eskilstuna Energi och Miljö AB 
ansvarig för eventuella ersättningsanspråk som kan följa av begränsningar till följd av 
skyddsföreskrifterna. Eskilstuna Energi och Miljö AB är också ansvarig för kostnader i 
ärendet som rör delgivning, annonsering, utskick och dylikt. 

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation 

Eskilstuna kommun är beroende av vattentäkten i Hyndevad för produktion av 
dricksvatten till majoriteten av befolkningen i kommunen. Tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet är helt avgörande för Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun saknar 
reservvattentäkt, såldes är skyddet av den befintliga vattentäkten av mycket stor vikt. 
Ett reviderat grundvattenskydd för vattentäkten, anpassat enligt gällande 
rekommendationer är nödvändigt för en hållbar utvecklig av Eskilstuna kommun. 
 
Beslutshandlingar: 

• Kommunala föreskrifter: Grundvattenskyddsområde och föreskrifter för Hyndevad 
vattentäkt, 2020-12-10 

• Kartbilaga 1a-c tillhörande Kommunala föreskrifter: Grundvattenskyddsområde och 
föreskrifter för Hyndevad vattentäkt, 2020-12-10 

• Samrådsredogörelse från sakägarsamråd, 2020-09-25  

• Samrådsredogörelse från myndighetssamråd, 2019-10-25 

• Eskilstuna kommunföretag ABs beslut 2020 10 20 § 7 Föreskrifter för Hyndevad 
grundvattenskydd 

• Eskilstuna kommunföretag AB - Grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 

• Eskilstuna energi och miljö AB sammanträdesprotokoll 2020-10-12 

• Kompletterande handlingar från Eskilstuna energi och miljö AB. Bilaga 1a-c, karta tillhörande 
förslag till kommunala föreskrifter. 

• Kompletterande handlingar från Eskilstuna energi och miljö AB, Bilaga 1 och 2 tillhörande  - 
Hyndevad vattentäkt tekniskt underlag inför utformning av skyddsområde, beslutsunderlag 
2020-09-25 

 

http://www.eskilstuna.se/grundvatten
http://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrande-dokument.html
http://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrande-dokument.html
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Yrkanden 
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Boverket, registraturen@boverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Lantbrukarnas Riksförbund, registrator@lrf.se 
Lantmäteriet registrator@lm.se 
Länsstyrelsen i Södermanlands län sodermanland@lansstyrelsen.se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 
Trafikverket 
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och räddningstjänstnämnden  
Stadsbyggnadsnämnden  
Torshälla stads nämnd  
Kommunstyrelsen,  
Kommunledningskontoret, Miljö och samhällsbyggnad 
Eskilstuna Kommunföretag AB 
Eskilstuna Energi och Miljö AB 
Sakägare enligt uppdaterad sakägarförteckning tillhörande ärendet 
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KSKF/2020:409, KSKF/2020:416 
 

§ 2 
Upphäva del av beslut DVA 90, VA 7/80 fattat av 
Vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980-12-
04 som rör vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter i avsnitt 3.1-3.3 
 

Beslut 
1. Med stöd av 7 kap. 21, 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige 

att upphäva den del av beslut DVA 90, VA 7/80 fattat av Vattendomstolen 

vid Stockholms Tingsrätt 1980-12-04 som rör vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter i avsnitt 3.1-3.3. 

2. Upphävandet träder ikraft när beslutet om det nya grundvattenskyddsområdet 
med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, fastställt av 
kommunfullmäktige den 4 februari 2021, § 1, diarienummer KSKF/2020:416, 
har vunnit laga kraft. 
 

3. Sakägare ska delges genom kungörelsedelgivning i enlighet med vad som 
föreskrivs i 47, 49 och 50 §§ delgivningslagen samt 27 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Kungörelse av beslutet ska 
därför ske i Post- och inrikes tidningar, Eskilstuna kuriren och på kommunens 
digitala anslagstavla.  
 

4. Beslutet ska hållas tillgängligt i kommunens författningssamling. Under 
överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt i stadshusets reception och 
på kommunens hemsida. 
 

5. Kommunledningskontorets förslag till ärendebeskrivning beskrivning av 
vattenskyddsområdet och skyddsvärdet, motivering, information 
beslutsunderlag och bilagor antas som sina egna. 

 

Lagstöd 
7 kap 21, 22 och 30 §§ miljöbalken 
47 och 49 §§ delgivningslagen 
27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
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Sammanfattning 
Eskilstuna Energi och Miljö AB har lämnat in en ansökan till kommunfullmäktige om 
fastställelse av ett nytt grundvattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för 
Hyndevad vattentäkt. Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021, § 1, diarienummer 
KSKF/2020:416, behandlat frågan om att fastställa det nya 
grundvattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad 
vattentäkt. 
 
Befintligt vattenskyddsområde är fastställt av vattendomstolen vid Stockholms 
Tingsrätt 1980-12-04. Sökanden, Eskilstuna Energi och Miljö AB har yrkat på att detta 
vattenskyddsområde ska upphävas den dag då det nya vattenskyddsområdet har 
vunnit laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Beskrivning av vattenskyddsområdet och skyddsvärdet 

Hyndevad vattentäkt är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt och svarar för 

vattenförsörjningen till ca 85 000 personer inom kommunen. Dricksvatten-

försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i 

Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks 

genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 

 
Under 2014 fastställdes ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten (uttaget ur 
Hyndevadsån) av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Delar av 
grundvattenmagasinet ligger inom ytvattenskyddsområdets gräns, främst inom dess 
tertiära skyddszon. Varken områden med uttagsbrunnar eller infiltrationsbassänger 
omfattas dock fullt ut av ytvattenskyddsområdet.  
 
Det vattenskyddsområde för grundvattentäkten som fastställdes av vattendomstolen 
vid Stockholms Tingsrätt 1980 bedöms ha en begränsad utbredning, framför allt åt 
norr där delar av aktuellt grundvattenmagasin inte omfattas av skyddsområdet. 
Vattenskyddsområdet behöver därför uppdateras så att det får en större utbredning. 
Därtill bör vattenskyddsområdet uppfylla dagens rekommendationer på utbredning 
och utformning av skyddsföreskrifter som återfinns i Havs- och vattenmyndighetens 
gällande råd och anvisningar för vattenskyddsområden. 
 
Ärendes hantering 
Eskilstuna Energi och Miljö AB, huvudman för vattentäkten, har gjort en översyn av 
befintligt grundvattenskydd för Hyndevad vattentäkt och tagit fram förslag till nytt 
grundvattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter. Projektet har pågått under 
Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ledning sedan januari 2017. Förarbetet med tekniska 
utredningar pågick sedan 2014 fram till januari 2017. Förslaget har genomgått 
tjänstemannaremiss och intern juridisk granskning.  
 
Den 10 april 2019 beslutade styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB att som 
sökande för fastställande och nytt och upphävande av befintligt vattenskyddsområde 
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för Hyndevads grundvattentäkt (avsnitt 3.1-3.3 i domen DVA 90 från 1980), till 
Eskilstuna Kommunföretag AB och Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun 
föreslå att till berörda nämnder och myndigheter lämna samrådsunderlag i form av 
förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, 
tekniskt underlag och dom DVA 90, fastställt av vattendomstolen vid Stockholms 
Tingsrätt 1980-12-04. Beslutet skickades till Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse 
för vidare handläggning. 
 
Den 23 april 2019 beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB att godkänna styrelsen 
för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut att som sökande för fastställande av nytt 
och upphävande av befintligt grundvattenskyddsområde för Hyndevads vattentäkt 
föreslå att till berörda nämnder och myndigheter lämna ovan nämnda 
samrådsunderlag. Vidare beslutade styrelsen att tillställa Eskilstuna kommun ärendet 
för slutligt godkännande. 
 
Ansökan bedömdes vara komplett och det bedömdes att förslaget kunde remitteras.  
 
De 28 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att förslaget till beslut om nytt 

grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och förslaget till att 

upphäva befintligt grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 

(avsnitt 3.1- 3.3 av dom DVA 90 fastställt av vattendomstolen vid Stockholms 

Tingsrätt 1980-12-04) för Hyndevad grundvattentäkt skulle remitteras till kommunala 

nämnder, LRF och myndigheter. Yttrandena skulle vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 12 september 2019. Kommunledningskontoret delegerades rätten att 

förlänga svarstiden om någon remissinstans skulle behöva det. Förlängning medgavs 

till den 19 respektive 20 september. Remittering skedde till följande remissinstanser:  

 

• Havs- och vattenmyndigheten  

• Jordbruksverket 

• Kultur- och fritidsnämnden  

• Lantbrukarnas riksförbund 

• Länsstyrelsen Södermanlands län  

• Miljö- och räddningstjänstnämnden  

• Skogsstyrelsen 

• Stadsbyggnadsnämnden  

• Sveriges Geologiska Undersökningar  

• Torshälla stads nämnd  

• Trafikverket  
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Inkomna yttranden sammanställdes i en samrådsredogörelse. Inga synpunkter inkom 
angående förslaget till att upphäva befintligt vattenskyddsområde fastställt 1980.  
 
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter. 
 
Den 6 november 2019 beslutade Eskilstuna Energi och Miljö AB att som sökande för 
fastställande och nytt och upphävande av befintligt vattenskyddsområde för 
Hyndevads grundvattentäkt, till Eskilstuna Kommunföretag AB och 
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun föreslå att till berörda sakägare lämna 
samrådsunderlag i Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Hyndevad vattentäkt, samrådsunderlag för sakägare 2019-10-25. 
 
Den 22 november 2020, § 14, beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB att godkänna 
styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut att som sökande för fastställande 
av nytt och upphävande av befintligt grundvattenskyddsområde för Hyndevads 
vattentäkt föreslå att till sakägare lämna ovan nämnda samrådsunderlag. Vidare 
beslutade styrelsen att tillställa Eskilstuna kommun ärendet för slutligt godkännande. 
 
Den 10 mars 2020, § 40,  beslutade kommunstyrelsen att förslaget till beslut om nytt 
grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och förslaget till att 
upphäva befintligt grundvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
Hyndevad vattentäkt skulle remitteras till fastighetsägare och verksamhetsutövare 
inom föreslaget grundvattenskyddsområde. Vidare förelades sakägarna i separat beslut 
vid samma beslutstillfälle att inkomma med eventuella ersättningsanspråk om de anser 
att markanvändningen avsevärt försvåras eller mark tas i anspråk om föreslagna 
skyddsföreskrifter fastställs. Svarstiden sattes till tre månader efter att beslut hade 
delgivits. Yttranden inkom från 6 sakägare, varav Trafikverket var en. Inkomna 
yttranden samt bemötande svar på hantering av synpunkterna har sammanställts och 
bemötts i en samrådsredogörelse. Inga synpunkter inkom angående förslaget till att 
upphäva befintligt vattenskyddsområde fastställt 1980.  
 
Efter att samrådsredogörelsen för sakägarsamrådet har upprättats har sökanden 
beretts möjlighet att lämna synpunkter på inkomna yttranden. 
 
Den 12 oktober 2020 beslutade styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB att 
som sökande för fastställande av nytt och upphävande av befintligt 
grundvattenskyddsområde för Hyndevads vattentäkt, till Eskilstuna Kommunföretag 
AB och Kommunstyrelse i Eskilstuna kommun föreslå till kommunfullmäktige:  

• att kommunfullmäktige fastställer nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter enligt dokumentet ”Grundvattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, beslutsunderlag 2020-09-25”  

• att kommunfullmäktige beslutar att befintligt grundvattenskyddsområde för 
Hyndevads vattentäkt (avsnitt 3.1-3.3 i domen DVA 90 från 1980) upphävs 
den dag det nya grundvattenskyddsområdet har vunnit laga kraft 
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Den 20 oktober 2020 beslutade styrelsen för Kommunföretag att godkänna styrelsen 
för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut enligt ovan. Vidare beslutade styrelsen att 
tillställa Eskilstuna kommun ärendet för slutligt godkännande. 
 

Motivering 
Grund för beslut 
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen  
eller kommun förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller  
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för  
vattentäkt.  
 
För ett vattenskyddsområde ska, enligt 7 kap 22 § miljöbalken, länsstyrelsen  
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att  
förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med  
området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att  
skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för  
detta.  
 
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om rätten att  
färdas och vistas inom ett vattenskyddsområde om det behövs för att  
tillgodose syftet med skyddet.  
 
Grundregeln är att det är kommunen eller Länsstyrelsen som beslutar om 
vattenskyddsområden (7 kap 21, 22 och 30 §§ miljöbalken). I det ligger även rätten att 
upphäva tidigare beslut, även om dessa är fattade av en vattendomstol. Detta innebär i 
aktuellt fall att Kommunfullmäktige kan upphäva Vattendomstolens beslut i den del 
som avser vattenskyddsområdet och fastställda skyddsföreskrifter, d.v.s. i avsnitt 3.1-
3.3 i dom DVA 90 från 1980. 
 
Samråd har skett i enlighet med §§ 25 a och 25 b i förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. Samråd har också skett med sakägare. Eftersom nytt 
grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt har fastställts och ingen har haft 
synpunkter på att vattenskyddsområdet som fastställdes 1980 upphävs bedöms det 
kunna upphävas enligt sökandens yrkande. 
 
Delgivning  
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
ett beslut om att förklara, ändra eller upphäva ett område som vattenskyddsområde 
snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. 
Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska 
anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var infört i ortstidning. 
Överklagandetiden på tre veckor för de som kungjorts genom kungörelsedelgivning 
startar då från den dag kungörelse gjorts i ortstidning. 
 



 

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum   

2021-02-04 

Sida 
 

18(20) 

 
 

    

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

Då det är ett stort antal kända sakägare inom vattenskyddsområdet som ska delges 
beslutet och då det finns sakägare som inte är kända, beslutar kommunfullmäktige att 
beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning.  
 
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten 
beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller 
på annan plats och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga 
innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt 
i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§. 
 
Enligt 31 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska beslut om att 
skydda områden sändas till markägaren. Enligt tredje stycket 49 § delgivningslagen ska 
ett meddelande om kungörelsedelgivningen skickas till någon eller några av dem som 
delgivningen avser för att vara tillgänglig för alla dem som avses med delgivningen. 
Detta uppfylls genom att informationsbrev med kopia av beslutet skickas till 
markägare och andra identifierade sakägare inom vattenskyddsområdet enligt 
upprättade sakägarförteckningar. 
 
Enligt 3 § lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. (SFS 1977:654) 
ska kungörelsen införas i alla lokala dagstidningar som har en spridning av någon 
betydenhet bland dem inom orten till vilka kungörelsen riktar sig. Lokal dagstidning 
skall anses ha en sådan spridning om den kan beräknas vara spridd till minst 5 % av 
hushållen i orten. Den kan även anses ha sådan spridning om den kan beräknas vara 
spridd till minst 50 % av hushållen i viss kommun inom det berörda området. Detta 
behöver inte tillämpas om myndigheten finner det uppenbart att syftet med 
tillkännagivandet kan nås, även om kungörelsen införs i endast ett mindre antal lokala 
dagstidningar.  
 
Med dagstidning avses en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt 
utkommer med minst ett nummer varje vecka och som har en på vardagar i huvudsak 
abonnerad upplaga. 
 
Eskilstuna-Kuriren bedöms vara en ortstidning av dagspresskaraktär med spridning i 
mer än 5 % av hushållen. För att nå även sakägare utan tidningsprenumeration görs 
också kungörelse i gratistidningen Extra. 
 
I förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår vilka 
myndigheter som ska ha kopia av beslut. Efter att kommunfullmäktige har fastställt 
beslutet kommer expediering att ske i enlighet med kraven i denna förordning. 
Dessutom kommer kopia av beslut att skickas till berörda nämnder.  

 
Information 
När börjar beslutet gälla 
Detta beslut börjar gälla när beslut fastställt av kommunfullmäktige den 4 februari 
2021, § 1, diarienummer KSKF/2019:416 har vunnit laga kraft. 
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Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om överklagande har 
skett vinner inte beslutet laga kraft förrän överprövningen är avgjord och 
överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill säga när möjligheterna 
att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort. 
 
Finansiering  
Som sökande för grundvattenskyddsområde är Eskilstuna Energi och Miljö AB 
ansvarig för kostnader i ärendet som rör delgivning, annonsering, utskick och dylikt.  
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.  
 
Ett överklagande ska lämnas skriftligen till Eskilstuna kommun, senast tre veckor efter 
att beslut om vattenskyddsområde har kungjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen 
framgår tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om 
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida.  
 
Överklagandet ska lämnas skriftligt per brev till Eskilstuna kommun, 
Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. 
I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska 
ändras och varför. Uppge diarienummer KSKF/2020:409, ditt namn, dina 
kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i vattenskyddsområdet som du bor eller 
verkar. Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad. 
 
Om överklagandet har inkommit i rätt tid kommer överklagandet och handlingarna i 
ärendet att skickas vidare till Länsstyrelsen. 
 
Handlingar hålls tillgängliga 
Beslutet om upphävande av vattenskyddsområdet fastställt 1980 finns tillgängligt på 
kommunens hemsida, www.eskilstuna.se/grundvatten och på kommunens digitala 
hemsida.  
 
Beslutet och allmänna handlingar i ärendet, som inte berörs av sekretess, hålls under 
överklagandetiden tillgängliga i receptionen i stadshuset, Fristadstorget 86, 631 86 
Eskilstuna. 

Finansiering 

Som sökande för grundvattenskyddsområde är Eskilstuna Energi och Miljö AB 
ansvarig för eventuella ersättningsanspråk som kan följa av begränsningar till följd av 
skyddsföreskrifterna. Eskilstuna Energi och Miljö AB är också ansvarig för kostnader i 
ärendet som rör delgivning, annonsering, utskick och dylikt. 
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation 

Eskilstuna kommun är beroende av vattentäkten i Hyndevad för produktion av 
dricksvatten till majoriteten av befolkningen i kommunen. Tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet är helt avgörande för Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun saknar 
reservvattentäkt, såldes är skyddet av den befintliga vattentäkten av mycket stor vikt. 
Ett reviderat grundvattenskydd för vattentäkten, anpassat enligt gällande 
rekommendationer är nödvändigt för en hållbar utvecklig av Eskilstuna kommun. 
 
Beslutshandlingar: 

• Dom DVA 90, VA 7/80, 1980-12-04, Vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 

• Samrådsredogörelse från sakägarsamråd, 2020-09-25. (Handlingsnummer 2020:4311, tillhörande 
ärende 2020:416) 

• Samrådsredogörelse från myndighetssamråd, 2019-10-25 (Handlingsnummer 2020:4312, 
tillhörande ärende 2020:416) 

• Eskilstuna kommunföretag ABs beslut 2020 10 20 § 7 Föreskrifter för Hyndevad 
grundvattenskydd (Handlingsnummer 2020:3872, tillhörande ärende 2020:416) 

• Eskilstuna kommunföretag AB - Grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
(Handlingsnummer 2020:3867, tillhörande ärende 2020:416) 

• Kompletterande handlingar från Eskilstuna energi och miljö AB. Bilaga 1a-c, karta tillhörande 
förslag till Grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 

• Eskilstuna energi och miljö AB sammanträdesprotokoll 2020-10-12 (Handlingsnummer 2020:4310, 
tillhörande ärende 2020:416) 

 

Yrkanden 
Jimmy Jansson (S) yrkar att beslutspunkt 1 ändras med tillägget att 
kommunfullmäktige även tar stöd av 22 och 30 §§ Miljöbalken.  
 
_____ 
Beslutet skickas till: 
Boverket, registraturen@boverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Lantbrukarnas Riksförbund, registrator@lrf.se 
Lantmäteriet registrator@lm.se 
Länsstyrelsen Södermanlands län sodermanland@lansstyrelsen.se 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt mmd.nacka@dom.se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 
Trafikverket 
Eskilstuna kommunföretag AB 
Eskilstuna Energi och Miljö AB 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och räddningstjänstnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 
Torshälla stads nämnd 
Sakägare enligt uppdaterad sakägarförteckning tillhörande ärendet 

 


