Angående Nacka tingsrätts ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet.
Flera av oss i Akalladalen, de som äger sina fastigheter, har fått ett brev från Nacka tingsrätt
angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby
station. Synpunkter skall vara Nacka tingsrätt tillhanda senast 24 februari.
Några av oss i styrelsen har fått frågor om styrelsen kommer att göra något eller vad man som
enskild fastighetsägare skall göra.
Ansökan avser vattenverksamhet, vilket innebär att tunnelbanebygget kommer att påverka
grundvattennivåerna inom ett visst område där bl.a våra fastigheter ligger.
Det finns två delar i brevet dels ett meddelande (aktbilaga 21) och kungörelse (aktbilaga 20).
Meddelandet innebär att om man har någon som har en nyttjanderätt, som kan påverkas av
förändringar i grundvattnet, t.ex. att man har en egen brunn som någon annan har rätt att ta vatten
ur, ska anmäla det till domstolen så att den som har nyttjanderätten också får information från
domstolen och vet vad som pågår, annars kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig om det
uppstår någon skada.
Inom Akalladalen finns det troligen ingen som berörs av detta.
Kungörelsen innebär att man kan lämna synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi är några i styrelsen som läst igenom det som vi tror berör oss. Vår bedömning är risken för att vårt
område skall påverkas är liten.
Dels för att.
 Akalladalen ligger i utkanten av det berörda området.
 Marken består till största delen av morän och relativt tunna lager av lera.
 En av de viktigaste punkterna i miljökonsekvensbeskrivningen är att vattennivån i Igelbäcken
bevakas mycket noga.
 Om grundvattennivåerna sjunker för mycket finns åtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen .
 Miljökonsekvensbeskrivningen är mycket noggrann och välgjord.
Styrelsen för Akalladalen kommer därför inte att lämna några synpunkter på ansökan eller
miljökonsekvensbeskrivningen till Nacka tingsrätt.
Varje enskild fastighetsägare ansvarar ju dock själva för om de vill lämna synpunkter eller krav
till Nacka tingsrätt.
Handlingar och mer information hittar ni på:
http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/barkarby-beslut-och-handlingar
Februari 8 - 2017
Akalladalens Styrelse

