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Mats Rydgård

010-2245204

Brännö Bys Samfällighetsförening
c/o Tim Borg
(e-post: tim.borg@tomtborsen.se)

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förslag till beslut i ärende om tillsyn över utfyllnad och 
bottenupptryckning inom fastigheten Brännö S:2 i Göteborgs 
kommun

Länsstyrelsen har tidigare varit i kontakt med dig angående utfyllnaden och 
bottenupptryckningen. Länsstyrelsen har skrivit ett förslag till beslut (se 
texten nedan).

Utredningsmaterial som legat till grund för Länsstyrelsens ställningstagande 
bifogas.

Du ges nu möjlighet att ha synpunkter i ärendet innan beslut tas. Eventuella 
synpunkter ska ha skickats till Länsstyrelsen senast den 7 maj 2019. Om 
Länsstyrelsen inte fått några synpunkter i ärendet från dig kan vi ta beslut 
ändå. 

Du har inte sökt tillstånd för den utförda åtgärden. 

Mats Rydgård

Bilagor:
Karta
Länsstyrelsens tjänsteanteckning daterad 2018-05-25
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Föreläggande att ta bort upptryckta massor inom fastigheten 
Brännö S:2 i Göteborgs kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Brännö Bys Samfällighetsförening, (717906-
1473), vid vite av 150 000 kr, att utföra följande åtgärder på fastigheten 
Brännö S:2 i Göteborgs kommun (se även bifogad karta och 
fotodokumentation):

1. Muddra bort 2 dm av de bottenupptryckta massorna från 
vattenområdet som markerats med snedstreckning på bifogad karta.

2. Vid muddringen ska siltduk och miljöskopa användas för att 
begränsa grumling utanför området.

3. Transportera bort de upptagna muddermassorna till godkänd 
deponeringsplats.

Åtgärderna ska vara utförda senast 4 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada.

Länsstyrelsen förelägger Brännö Bys Samfällighetsförening att;

4. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkterna 1-3 ska vara 
färdiga, ska skicka bilder till Länsstyrelsen som styrker att 
föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen konstaterar att de bottenupptryckta massorna som finns på 
fastigheten efter utfyllnaden är placerad inom vattenområde. Det är 
Länsstyrelsens bedömning att åtgärden med utfyllnad har förändrat såväl 
miljön för växter och djur på platsen som det enskilda intresset med 
båtplatser vid brygga. En uppgrundning mellan bryggorna har skett och det 
har blivit 2 dm grundare varför djupet bör ökas med 2 dm.

I enlighet med försiktighetsprincipen behöver muddermassorna tas om hand 
på sätt som stämmer överens med deras innehåll av föroreningar, t.ex. TBT. 
Då ett av de två tidigare sedimentproverna innehåll TBT behöver 
sedimenten transporteras till godkänd deponeringsplats såvida inte fler 
prover tas som visar på lägre halter och som medför att det räcker med en 
anmälan till kommunen.

Länsstyrelsen finner att det finns skäl att meddela Brännö Bys 
Samfällighetsförening föreläggande om att ta bort de bottenupptryckta 
massorna.
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Bestämmelser
Av 2 kap. 29 2 punkten § miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet. I 26 kap. 
miljöbalken regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta 
de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten 
får för detta ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för 
att miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska efterlevas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser 
om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.

Det är också möjligt för myndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny 
ägare, även om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en 
tidigare ägares användning av fastigheten.

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. Två prover av bottensediment hade före åtgärd 
tagits i det planerade utfyllnadsområdet nära strandlinjen. Av de två 
proverna hade bara ett av proverna förhöjda föroreningshalter av TBT 
(tributyltenn).

2015-12-17 inkom ytterligare uppgifter från Ingemar 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 tills föreningen ordnat med 
ersättning, dock ej nödvändigtvis på den plats som uppges i anmälan. 
Länsstyrelsen beslutade 2016-05-09 i föreläggande om visst återställande 
samt om att ni senast 2016-05-31 skulle inkomma med dokumentation som 
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styrker att ni är överens med Ingemar Törnqvist avseende ersättningsbrygga. 
Ni överklagade beslutet.

I dom 2016-08-18 i mål M2234-16 angavs att Länsstyrelsens föreläggande 
ändras endast på så sätt att föreläggandet ska ha fullgjorts senast den 31 
oktober 2016.  Ni har därefter delvis utfört rättelse gällande utfyllnaden med 
sten.

Vid besiktning på plats 2018-05-25 utlovade ni att ett avtal om bryggplatser 
skulle bli klart i augusti eller snarast därefter, men ni har inte lyckats 
komma överens med Ingemar Törnqvist, se bifogade tjänsteanteckningar.

Upplysningar
Detta beslut har förenats med ett vite till ett värde av 150 000 kr. Vitet döms 
ut efter särskild domstolsprövning på ansökan av Länsstyrelsen och endast i 
de fall någon eller några av punkterna i föreläggandet inte uppfyllts inom 
angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten.

Om en verksamhetsutövare väljer att inte genomföra de åtgärder 
Länsstyrelsen ålägger hen i ett föreläggande kan Länsstyrelsen komma att 
ansöka om att Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen, se ruta nedan.

I detta ärende har Henrik Persson beslutat och Mats Rydgård varit 
föredragande. 

Bilagor:
1. Karta

Kopia:
Ingemar Törnqvist
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Bilaga 1
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du 
kontakta Länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras.


	Beslut
	Skälen för Länsstyrelsens beslut
	Bestämmelser
	Redogörelse för ärendet
	Upplysningar
	Hur man överklagar
	Bilaga 1


