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YTTRANDE 

Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om dispens från förbud i 

vattenskyddsföreskrifter för Gävle-Valboåsens vattentäkter (21 FS2006:33) för ny 

transformatorstation, Ängsberg 

__________________________________________________________________________ 

 

Med stöd av bilagd fullmakt och på uppdrag av Gävle Vatten AB (”Gävle Vatten”) får vi 

anföra följande.  

Gävle Vatten lämnar synpunkter på ovanstående dispensansökan.  

1. Inställning 

Gävle Vatten anser inte att dispens från vattenskyddsföreskrifterna kan medges och hemställer 

att länsstyrelsen avslår dispensansökan.  

2. Ansökan om dispens 

Den planerade verksamheten innebär anläggande av två krafttransformatorstationer som 

rymmer totalt 220 m3 olja inom vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen (sekundär zon).  

Ansökan avser dispens från förbud i 4 § vattenskyddsföreskrifterna, vilken inom sekundär zon 

föreskriver förbud mot hantering av mer än 250 l petroleumprodukter för annat än för 

bostads- och lantbruksfastighets befintliga oljeförsörjning, och dispens från förbud i 8 § 

skyddsföreskrifterna, som föreskriver förbud mot etablering av industriell verksamhet som 

kan utgöra en risk för förorening av grundvattnet.  

Syftet med verksamheten uppges vara att möta krav på redundans för ett planerat storskaligt 

datacenter. 

Sökanden anför att oljehanteringen inom krafttransformatorstationerna utgör en risk för 

förorening av grundvattnet inom Gävle-Valboåsen. De risker som identifierats är risk för 
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oljeläckage från transformatorer, risk för oljeläckage samt utsläpp av släckvatten vid brand, 

risk för oljeläckage vid sabotage, risk för spill och läckage av drivmedel och hydrauloljor från 

arbetsfordon under byggtiden och driftskede samt risk för oljeläckage vid påfyllnad samt vid 

regenerering av olja.  

Sökanden har efter utvärdering av risker och undersökning av alternativa lokaliseringar funnit 

att alternativet att anlägga krafttransformatorstationerna inom vattenskyddsområdet bedöms 

som genomförbart med acceptabel påverkan på vattenskyddsområdet med de skyddsåtgärder 

som beskrivs.  

Sökanden har inte uttryckligen angett vilka särskilda skäl som åberopas för dispens, men har 

motiverat ansökan med att det valda området bedöms bäst ur teknisk och ekonomisk synpunkt 

samt medför minst intrång i området jämfört med övriga utredda alternativ. Ett alternativ av 

utredda alternativa lokaliseringar (utanför vattenskyddsområdet) bedöms genomförbart men 

bedöms som sämre än det valda alternativet medan övriga utredda alternativ av olika skäl 

förkastas.  

I sammanhanget uppmärksammar Gävle Vatten att den aktuella ansökan inte omfattar dispens 

från förbud mot terrängkörning (15 § skyddsföreskrifterna och terrängkörningslagen), som får 

förmodas krävas för arbetena. Vidare kan upplysningsvis nämnas att schaktningsarbeten inom 

vattenskyddsområdet förutsätter tillstånd från kommunen enligt vattenskyddsföreskrifterna.  

3. Vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen och förutsättningar för dispens 

 

3.1. Gävle-Valboåsens vattentäkt och vattenskyddsområde 

Gävle-Valboåsen är ett mark- och vattenområde som av länsstyrelsen förklarats som 

vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § miljöbalken, till skydd för den grundvattentäkt som 

utnyttjas för vattentäkt.  

Gävle-Valboåsen utgör den enda dricksvattenresursen för Gävle tätort. Åsen är ett 

sammanhängande grundvattenmagasin och uttag sker vid ett flertal ställen längs med åsen.  

Gävle saknar reservvattentäkt. Vattenförsörjningen är redan idag mycket hårt ansträngd och 

förutsättningen för att möta behovet av vattenförsörjningen i kommunens önskade tillväxttakt 

är ett fortsatt nyttjande av hela Gävle-Valboåsen. Gävle Vatten har i sin långsiktiga plan för 

Gävles vattenförsörjningen planerat att anlägga en infiltrationsanläggning strax väster om väg 

56 i höjd med Ängsbergs befintlig station för att säkerställa mängden dricksvatten. 

Länsstyrelsen har i beslut av den 12 maj 2006 med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken meddelat 

sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området för 

Gävle-Valboåsens grundvattentäkt som behövs för att tillgodose syftet med området.  

Enligt miljöbalkens förarbeten bör ett vattenskyddsområde normalt ges sådan omfattning att 

det garanterar att råvattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål. Ett 

fullt effektivt skydd för ytvatten förutsätter att området omfattar hela eller väsentliga delar av 

tillrinningsområdet.1 Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde har bestämts i den utbredning 

och med de skyddszoner som framgår av kartor i bilaga till beslutet.  
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Vid nämnda prövning har förbud mot all hantering av petroleumprodukter över 250 l 

förbjudits i 4 §, med undantag för viss befintlig verksamhet som förenades med 

anmälningsplikt, liksom har etablering av industriell verksamhet som kan utgöra en risk för 

förorening av grundvattnet förbjudits i 8 §.  

3.2. Förutsättningar för dispens 

Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett 

vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl, 7 kap. 22§ 2 st miljöbalken. Dispens från 

bestämmelserna i 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter får ges endast om det är förenligt 

med förbudets eller föreskrifternas syfte, 7 kap. 26 § miljöbalken.  

Av förarbetena framgår att bestämmelsen i 7 kap. 26 § tar sikte på den bedömning av 

motstående intressen som ska ske vid prövning av dispenser från förbud eller andra 

föreskrifter som meddelats med stöd av kapitlets bestämmelser. Som förutsättning gäller att 

dispensen ska vara förenlig med föreskriftens eller förbudets syfte. Bestämmelsen ger 

följaktligen uttryck för en mycket restriktiv syn på möjligheterna till dispens. Detta är naturligt 

och en direkt följd av den prövning som beskrivs i 7 kap. 25 § miljöbalken. Dispensen innebär 

i realiteten att undantag medges till förmån för ett enskilt intresse i ett fall där det allmänna 

intresset generellt bedöms väga tyngre. Samtidigt kan det naturligtvis finnas sådana fall där 

allmänintresset inte behöver hävdas med samma styrka som i flertalet fall. För dessa fall ska 

det finnas kvar en öppning för dispens. Det finns dock skäl att stryka under att dispens från 

lagstiftarens förbud liksom hittills ska tillämpas med stor restriktivitet och endast under de 

förutsättningar som framgår av bedömningsprinciperna i denna paragraf [anm. 7 kap. 26 § 

miljöbalken].2 

4. Gävle Vattens synpunkter 

Inledningsvis måste framhållas att det inom det aktuella vattenskyddsområdets sekundära zon 

(med undantag för viss befintlig verksamhet) råder ett förbud mot att hantera en större mängd 

petroleumprodukter än 250 l. Detta förbud träffar all hantering av petroleumprodukter, och 

även helt tillfällig hantering såsom transporter. Inom ramen för beslutet om inrättande av 

vattenskyddsområde har beaktats 7 kap. 25 § miljöbalken; dvs. att inskränkningarna inte får 

gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I detta fall har man till 

skydd för grundvattentäkten ansett att förbud mot hantering av petroleumprodukter är 

motiverat och behövs för att tillgodose syftet med skyddet.  

Den sökta dispensen avser kontinuerlig hantering av en oerhört stor mängd olja (220 m3, dvs. 

220 000 liter) inom vattenskyddsområdet, särskilt i sett i relation till vilka mängder 

petroleumprodukter som träffas av förbudet.  

Som framgår av förarbetena (avsnitt 3.2 ovan) finns en mycket restriktiv syn på möjligheterna 

till dispens från förbud.   

Som utgångspunkt för prövningen måste även beaktas att prövningen av huruvida dispens 

från ett förbud kan medges på ett avgörande sätt skiljer sig från en prövning i de fall då för 

viss verksamhet krävs tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Utgångspunkten för ett 
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förbud är att verksamheten - på grund av de risker som de innebär för vattentäkten - inte ska 

få bedrivas, medan det vid tillståndsprövning är fråga om att avgöra huruvida de 

skyddsåtgärder m.m. som föreslås är tillräckliga för att skyddet ska kunna upprätthållas. 

Förutsättningarna för tillstånd är därmed betydligt lättare att uppfylla än förutsättningarna för 

dispens.  

Sökandens utvärdering av risker och bedömning i fråga om tillräckliga skyddsåtgärder hade, 

enligt Gävle Vattens uppfattning, framstått relevanta för det fall hantering av 

petroleumprodukter varit förenade med en tillståndsplikt enligt skyddsföreskrifterna. Denna 

avvägning om vilken verksamhet som är ”acceptabel” inom vattenskyddsområdet låter sig 

emellertid inte göras på liknande sätt när det är fråga om en verksamhet som omfattas av 

förbud. En sådan avvägning kring risker och vilka verksamheter/åtgärder som kan godtas - i 

kombination med krav på skyddsåtgärder - har redan skett inför beslut om 

skyddsföreskrifterna. Hade hantering av petroleumprodukter varit godtagbar inom 

skyddsområdet med iakttagande av skyddsåtgärder hade hantering av petroleumprodukter 

varit tillståndspliktig. Avsikten med förbudet mot hantering av petroleumprodukter är att 

ingen hantering av petroleumprodukter i någon större mängd än 250 liter överhuvudtaget ska 

ske inom skyddszonen.  

 

Verksamhet som innebär hantering av petroleumprodukter i den mängd som beskrivs i 

ansökan inom vattenskyddsområdet kan inte tillåtas.  

 

Gävle Vatten vill också påpeka att de allmänna hänsynsreglerna gäller vid prövning av 

dispensfrågan (2 kap. 1 § miljöbalken) och konstaterar därvid att placeringen av 

krafttransformatorstationerna inom grundvattenförekomsten är oförenlig med 

lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken, och detta även om området inte hade haft ett 

formellt skydd enligt 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken med förbud.     

4.1. Särskilda skäl för dispens saknas    

Gävle Vatten noterar att det inte tydligt framgår vilka särskilda skäl som sökanden åberopar 

för dispensen. Gävle Vatten anser inte att resonemanget kring att andra möjliga lokaliseringar 

för verksamheten vore förenade med högre kostnader och tidspillan m.m. kan utgöra särskilda 

skäl för dispens.   

Redan av detta skäl saknas förutsättningar för länsstyrelsen att meddela dispens.  

Det bör även uppmärksammas att det framgår av ansökan att det finns alternativa placeringar 

för verksamheten utanför vattenskyddsområdet. ”Alternativ 2” beskrivs av sökanden som 

genomförbart eftersom nya ledningar i stort följer redan befintlig infrastruktur, området 

saknar höga natur- eller kulturvärden, avståndet till boende är tillräckligt och möjligheten till 

markanspråk bedöms som god.  

Gävle Vatten vill dock betona att även om samtliga alternativa lokaliseringar hade mött 

betydande hinder, hade det inte kunnat leda till bedömningen att det enskilda intresset av att 

få hantera 220 m3 olja i vattenskyddsområdet skulle väga tyngre än det allmänna intresset av 

skydd för grundvattenförekomsten. I sammanhanget måste också beaktas samhällets 

kostnader för alternativa möjligheter till vattenförsörjning för det fall verksamheten tillåts.  

4.2. Verksamheten är ej förenlig med skyddsföreskrifternas syfte 



 

Även om särskilda skäl för dispens hade förelegat så får länsstyrelsen bara medge dispens 

under de förutsättningar som framgår av 7 kap. 26 § miljöbalken; dvs. om dispensen är 

förenlig med skyddsföreskrifternas syfte.  

Skyddsföreskrifternas syfte är att förhindra att verksamhet och åtgärder som kan medföra risk 

för förorening av kommunens vattentäkter eller att tillgången på grundvatten i detta minskar 

inom området. Grundvattenförekomsten används för allmän vattenförsörjning för Gävle tätort 

och försörjer drygt 90 000 personer. Med hänsyn till vattentäktens stora betydelse för 

samhället skulle en förorening få mycket stora negativa konsekvenser. Det allmänna intresset 

att nu och i framtiden skydda grundvattentäkterna i åsen från förorening väger mycket tungt.   

Ett beslut om att medge hantering av petroleumprodukter och industriell verksamhet på det 

sätt som anges i ansökan är enligt Gävle Vattens mening helt oförenligt med 

vattenskyddsområdets syfte. Även om den utvärdering av risker som sökanden gjort ger vid 

handen att det statistiskt sett föreligger en låg sannolikhet för olycka eller tillbud som kunde 

medföra förorening av grundvattentäkten, skulle en olycka kunna ge upphov till irreversibla 

skador. Vattenskyddsföreskrifterna avser att förhindra förekomsten av just sådana risker. En 

dispens som medger hantering av de mängder petroleumprodukter som anges i ansökan kan 

därmed inte anses förenligt med syftet med vattenskyddsområdet. 

Som exempel kan nämnas Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 10 december 

2015 (mål M 11540-14), som gällde frågan om tillstånd för utvidgning av en befintlig 

verksamhet inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde. Ansökt verksamhet medförde 

risker för vattentäkten vid brand och vid utläckage av impregneringsvätska eller 

fordonsbränsle. Domstolen uttalade att en helt ny verksamhet av det sökta slaget inte 

hade kunnat komma till stånd, redan på grund av bestämmelserna i 

vattenskyddsföreskrifterna. Trots att vattenskyddsföreskrifterna i sig inte förhindrade 

verksamhetens utvidgning och att de försiktighetsåtgärder som sökanden skulle vidta 

medförde att sannolikheten för att en olycka som kunde leda till förorening av 

vattentäkten var liten, kunde utvidgningen inte tillåtas med hänsyn till vattentäktens 

stora betydelse och för att en förorening skulle få mycket stora negativa konsekvenser.  

Gävle Vatten får här understryka att man med stor sannolikhet kommer behöva överge den 

aktuella delen av åsen för allmän vattenförsörjning för det fall aktuell verksamhet skulle 

komma till stånd. För att upprätthålla den befintliga vattenförsörjningen krävs att mängden 

grundvatten som bildas från berört åsavsnitt ersätts från annat håll. Kostnaden för detta 

bedöms till 300-500 Mkr och insatsen beräknas ta åtskilliga år att genomföra. 

Dispens är ett undantag från skyddsföreskrifterna, som kan medges av länsstyrelsen om 

särskilda skäl föreligger och syftet med skyddsföreskrifterna inte motverkas. I nu aktuellt fall 

saknas helt förutsättningar för att meddela dispens från föreskrifterna. Länsstyrelsen bör avslå 

ansökan.   

 

Som ovan 

 

 

Mårten Bengtsson  Michelle Hesselbrandt 


