
Södertälje kommun | Miljökontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00 

1 (3) 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-15 

Miljönämnden 

Yttrande över ledningsrättsåtgärd berörande fastigheten 
Församlingen 29 

Mål nr: F 3089-17 

Miljönämndens dnr: 2017-1835 

Sammanfattning av ärendet 
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har förelagt Miljönämnden att lämna ett yttrande 

över innehållet i aktbilaga 2 och 5 i Mål nr F 3089-17. Telge nät har begärt upphävande av 

Lantmäteriets beslut att till 3G Infrastructure Services AB upplåta ledningsrätt på ovanstående 

fastighet alternativt yrkat på vissa ändringar i Lantmäteriets beslut. Yttrandet ska vara Mark- 

och miljödomstolen tillhanda senast 4 september. 

Miljökontoret föreslår att miljönämnden antar miljökontorets tjänsteskrivelse daterad  

2017-08-15 som sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-15 

Bilagor: 

1. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen 2017-06-20, inkl Aktbilaga 2 och 5

Ärendet 

Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har förelagt Miljönämnden att lämna ett yttrande 

över innehållet i aktbilaga 2 och 5 i Mål nr F 3089-17. Telge nät har begärt upphävande av 

Lantmäteriets beslut att till 3G Infrastructure Services AB upplåta ledningsrätt på ovanstående 

fastighet alternativt yrkat på vissa ändringar i Lantmäteriets beslut.  

Synpunkter 

Vattentorn/reservoarer är en del i en livsmedelsanläggning som Miljönämnden är 

tillsynsmyndighet för. En säker dricksvattenförsörjning är den viktigaste samhällsfunktionen 

inom kommunen och vatten är vårt viktigaste livsmedel. Många människor (120 000 tusen 

invånare i två kommuner), företag och andra viktiga offentliga verksamheter inom tex vård och 

omsorg är beroende av en säker dricksvattenförsörjning, både till kvalitet och kvantitet. 

Livsmedelslagstiftningen gäller för dessa anläggningar. 
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Enligt LIVSFS 2008:13, ” Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan 

skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar” ställs krav på åtgärder för att förebygga och 

avhjälpa skadeverkningar till följd av sabotage eller annan skadegörelse. 

Med vattenverk avses enligt föreskriften:  

”Sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser uppfordring, beredning eller 

liknande hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller liknande anordningar för 

förvaring av dricksvatten.”  

Det vill säga det gäller även vattentorn. 
 

Enligt 4 § ska den som producerar dricksvatten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa 

att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till ett vattenverk.  

 

Enligt 5 § ska den som tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning vidta de 

åtgärder som behövs för att säkerställa  

1. att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till hög- och låg- reservoarer, 

pumpstationer och liknande anläggningar,  

2. att övriga delar av distributionsanläggningen skyddas mot obehörig åtkomst. 

 

Miljönämnden, som tillsynsmyndighet enligt livsmedelslagen, anser att Telge Nät genom sin 

begäran om upphävande av Lantmäteriets beslut om ledningsrätt har tagit sitt ansvar som 

livsmedelsproducent. Det handlar om att arbeta förebyggande för att motverka sabotage och 

skadeverkningar. Om det finns risk för att en säker dricksvattenförsörjning kan påverkas 

negativt av Lantmäteriets beslut, t ex genom att obehöriga kan få tillgång till anläggningen, så 

bör beslutet upphävas. Telge nät måste ha kontroll över vilka personer som har tillträde till 

anläggningen, för att uppfylla kraven på säker livsmedelshantering enligt lagstiftningen. 

 

Telge nät måste också kunna utföra de renoveringar och förbättringar som krävs för att uppfylla 

kraven på säkert dricksvatten. Miljönämnden kan inte ta hänsyn till eventuella tvister, mellan 

Telge nät och företag som har ledningsrätt, om när en renovering ska kunna ske om en 

renovering eller åtgärd måste ske omedelbart för att upprätthålla säker livsmedelsproduktion. 

Telge nät måste ha full rådighet över sin dricksvattenanläggning. 

 

Då en säker dricksvattenförsörjning är av yttersta vikt för kommunen har Miljönämnden även 

rådgjort med kommunens säkerhetsavdelning inom Kommunstyrelsens kontor. De har lämnat 

följande synpunkter som stöder både Telge näts och Miljönämndens synpunkter och 

ställningstagande. 

Huvudinvändningen ur kommunens perspektiv är ökad risk och minskat skydd av 

vattenproduktionen vilken vattentornen är en väsentlig del av. Vattentornen är som redovisas en 

del av vattenproduktionen vilken styrs av regelverk för Livsmedelsproduktion, de är vidare en 

samhällsviktig verksamhet som kommunen är helt beroende av. I Södertälje kommun finns 

endast tillgång till det vatten som produceras av Telge utom vid de fastigheter som har privat 

brunn. Att öka risken i anläggningar som förser stora delar av kommunen med dricksvatten är 

inte önskvärt och står i direkt strid med hur kommunen arbetar med att minska risker för 

samhällviktig verksamhet och sårbara anläggningar. Det framgår tydlig i den av 

Kommunstyrelsen senast fastställda risk-och sårbarhetsanalysen, som skickades till 
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