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Överklagande av beslut angående anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att 
driva en utbildnings- och övningsanläggning i brandbekämpningsteknik på Okvista 1:14 i 
Vallentuna kommun (dnr 5550-2003-27453). Beslutet överklagas med hänvisning till 
miljöbalken 2:4, 3:3, 7:28 och 7:29. 
 
Härmed överklagar Naturskyddsföreningen i Stockholms län länsstyrelsens beslut daterat 2003-10-22 
med ovan angivet diarienummer. Vi anser att den planerade lokaliseringen är olämplig för denna typ 
av verksamhet och inte förenlig med miljöbalkens regler. Främsta skälet är närheten till och risken för 
negativ påverkan på Angarnsjöängen som är ett Natura 2000-objekt och därför särskilt skyddat.  
 

Frågan om alternativ lokalisering har ej utretts på ett tillfredsställande sätt. Enligt miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler åligger det verksamhetsutövaren att visa att den valda platsen verkligen är 
lämplig för en planerad verksamhet och att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön (MB 2:4). I beslutsunderlaget avfärdas frågan om alternativa platser 
helt kortfattat. 

Alternativ lokalisering 

 

Angarnsjöängen är ett av Stockholms läns främsta områden för våtmarksfåglar och måste som sådant 
betraktas som ett ekologiskt särskilt känsligt område. Sådana områden skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön (MB 3:3). 

Ekologiskt särskilt känsligt område 

 

Den viktigaste invändningen gäller att Angarnsjöängen är utnämnt till s k SPA-område enligt EG:s 
fågeldirektiv. Detta innebär också status som Natura 2000-område. Sådana områden ska enligt miljöbalken 
förklaras som särskilda skydds- eller bevarandeområden och ska skyddas mot företag som kan orsaka skada 
på området (MB 7:28, 7:29). Den planerade brandövnings- platsen ligger inom Angarnsjöängens 
avrinningsområde och eventuella läckage av vattenföroreningar från brandövningsverksamheten riskerar att 
hamna i sjöängen. Man bör fästa uppmärksamhet på att Angarnsjöängen redan idag är utsatt för läckage av 
närsalter från omgivande åkermark och tidigare undersökningar har visat på tillförsel av tungmetaller från 
de gamla avfallsdeponierna vid  Gillinge och Högdala. Det nu aktuella området i Okvista utgörs också av 
en gammal deponi och det torde föreligga stor risk för att  tungmetaller och andra föroreningar läcker ut i 
samband med byggnadsarbeten. Det tillkommer även risker för att luftföroreningar sprids i samband 
med övningsverksamheten. Enligt MKB:n är det stor risk för att  starkt giftiga ämnen som PAH, 
kolmonoxid, kolväten, dioxiner och benzopyren bildas. Rök- och sotpartiklar kommer att spridas i 
närområdet. Även luktolägenheter kan förekomma. 

Natura 2000- område 

 

Enligt gällande detaljplan upprättad av Vallentuna kommun ska Okvistaområdet användas för 
småindustri med verksamhet som inte är störande för omgivningen. Vi vill starkt ifrågasätta om den 
planerade verksamheten uppfyller detta kriterium. 

Detaljplan 

 
Med hänvisning till ovanstående synpunkter yrkar vi på att länsstyrelsens beslut i ärendet upphävs. 
 
 
……………………………………………… 
Mårten Wallberg 
Ordförande 
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