
Tillståndsansökan Balingsholmsån 

– Samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken 

 



 

 

 

 

Titel Tillståndsansökan Balingsholmsån, 

samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken 

Utgivare Huddinge kommun 

Författare Structor Miljöbyrån Stockholm i samverkan med 

Ekologigruppen AB 

Datum 2021-04-15 
  

Tillståndsansökan Balingsholmsån 
Samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken 
 

Structor och Ekologigruppen 
 

© Structor och Ekologigruppen och Huddinge kommun 

Tryckeri, 2021 
 

ISBN 91-85565-02-4 

www.huddinge.se 



Innehåll 
Tillståndsansökan Balingsholmsån.............................................................................. 0 

Inledning ................................................................................................................... 3 

Administrativa uppgifter ............................................................................................ 4 

Bakgrund och syfte .................................................................................................... 4 

Lokalisering och område ............................................................................................ 4 

Balingsholmsån ............................................................................................................... 5 

Platsförutsättningar ................................................................................................... 6 

Tillståndsgivna anläggningar ........................................................................................... 6 

Planförhållanden ............................................................................................................. 7 

Gällande bestämmelser och skydd enligt miljöbalken ................................................... 7 

Miljökvalitetsnormer och vattenförekomster ................................................................ 9 

Kulturmiljö .................................................................................................................... 10 

Sediment ....................................................................................................................... 10 

Planerad vattenverksamhet ..................................................................................... 10 

Sedimentationskanal/våtmarksytor ............................................................................. 11 

Sedimentationsdammar i anslutande diken ................................................................. 12 

Ny sträckning och breddning av åfåra .......................................................................... 12 

Våtmarksytor mot Ågestasjön ...................................................................................... 15 

Upptröskling med sten vid betongdämme ................................................................... 16 

Nya broar ...................................................................................................................... 16 

Anpassning av befintligt åkerdike ................................................................................. 16 

Upprustning och iordningställande av stig ................................................................... 17 

Transporter och hantering av massor .......................................................................... 17 

Effekter på Strandskydd ................................................................................................ 17 

Avgränsningar i MKB ................................................................................................ 18 

Tidsmässig avgränsning av MKB ................................................................................... 18 

Geografisk avgränsning av MKB ................................................................................... 18 

Avgränsning i sak .......................................................................................................... 18 

Alternativredovisning .............................................................................................. 18 

Nollalternativ ................................................................................................................ 18 

Alternativ utformning ................................................................................................... 18 

Preliminär miljöpåverkan ......................................................................................... 19 

Areella näringar ............................................................................................................ 19 

Kulturmiljö och Landskapsbild ...................................................................................... 19 

Rekreation och friluftsliv ............................................................................................... 19 

Natur-och vattenmiljö .................................................................................................. 19 

Hälsa-och säkerhet ....................................................................................................... 20 

Bilagor ..................................................................................................................... 20 

 



TILLSTÅNDSANSÖKAN BALINGSHOLMSÅN 3 

Inledning 
Huddinge kommun har krav på sig att utföra åtgärder som förbättrar den 

ekologiska statusen för de vattenförekomster som ligger nedströms sjön 

Trehörningen. För att minska näringsbelastningen från Trehörningen till 

nedströms liggande sjöar och öka flödesutjämningen planerar kommunen att 

genomföra ett antal åtgärder i och omkring Balingsholmsån. Syftet är också att 

öka förutsättningarna för biologisk mångfald och friluftsliv. De planerade 

åtgärderna innefattar att åfårans bredd och slänt ändras för att skapa större 

vattenytor och mer magasinerade kapacitet, sedimentationsdammar anläggs och 

en stig anläggs vid ån.  

Merparten av de planerade åtgärderna innebär arbeten i vattenområden, vilket 

definieras som vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och kräver ansökan 

om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen.  

Projektet har tidigare hållit samråd angående åtgärder i ån. Ett samrådsmöte med 

länsstyrelsen genomfördes under hösten 2018 då det även genomfördes ett 

skriftligt samråd med övriga myndigheter, organisationer, markägare och 

allmänheten. Under samrådstiden hölls även ett samrådsmöte på plats. Ytterligare 

möten med berörda markägare hölls under 2019–2020, varav vissa i fält. Utifrån 

inkomna synpunkter och diskussioner med markägare och arrendatorer har de 

planerade åtgärderna justerats. Vissa åtgärder har flyttats i läge utmed 

Balingsholmsån och vissa åtgärdsförslag på kommunens mark har justerats så att 

mindre produktiv jordbruksmark används jämfört med tidigare förslag. Omtaget 

innebär större förändringar och ett nytt samråd behöver därför genomföras. 

Denna handling utgör underlag för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 

miljöbalken. Samrådet är en del av förberedelserna inför Huddinge kommuns 

kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Syften med samrådet är att 

alla som är berörda av de planerade åtgärderna i ett tidigt skede ska få möjlighet 

att lämna synpunkter och bidra med kunskaper. De planerade åtgärderna antas 

innebära betydande miljöpåverkan varför inget undersökningssamråd är 

genomfört utan detta samråd utgör ett så kallat avgränsningssamråd. En specifik 

miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 

som underlag till tillståndsansökan. 
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Administrativa uppgifter 
Sökande: Huddinge kommun 

Kommunalvägen 28 

Org.nr. 212000–0068 

 

Kontaktperson: Richard Vestin 

08-535 365 32 

Richard.vestin@huddinge.se 

 

Fastigheter där vattenverksamhet 

där tänkt att utföras:  

 

Balingsholm 3:1 

Orlångsjö 1:6 

Orlångsjö 1:7 

Orlångsjö 1:16 

Orlångsjö 2:3 

Orlångsjö 2:5 

Orlångsjö 2:7 

Orlångsjö s:1 

Ågesta 1:3 

 

Bakgrund och syfte 
Huddinge kommun arbetar med att minska problem med övergödning i sjöar och 

vattendrag inom kommunen. Näringsbelastning från Sjön Trehörningen förs via 

Balingsholmsån till nedströms liggande sjöar. För att minska näringsbelastningen 

från Trehörningen till nedströms liggande sjöar och öka flödesutjämningen 

planerar därför kommunen att genomföra ett antal åtgärder i och omkring 

Balingsholmsån. Huvudsyftet med åtgärderna är att: 

• Minska näringsbelastningen i Balingsholmsån samt nedströms liggande 

sjöar 

• Öka flödesutjämningen 

• Öka förutsättningarna för biologisk mångfald i och vid ån 

• Öka förutsättningarna för friluftsliv 

 

Lokalisering och område 
Balingsholms ån utgör utlopp för sjön Trehörningen och ligger i 

Balingsholmsdalgången (figur 1) i Huddinge kommun. Området är mycket flackt 

och omgivningen runt Balingsholmsån består främst av låglänta åker-och 

betesmarker. Dalgången är 2,3 km och fallhöjden omkring en meter.  

mailto:Richard.vestin@huddinge.se
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Figur 1. Översiktskarta, röd markering visar läge för Balingsholmdalgången. ©Lantmäteriet 

I den västra delen ligger Balingsholms kursgård med anslutande asfaltväg och 

parkering. Strax väster om åns mittpunkt finns ett villaområde, Solbacken, med 

anslutande grusväg på åns norra sida. I östra delen av dalgången korsas ån av 

Hanes väg, en grusväg under vilken vattnet passerar genom en trumma.  

Balingsholmsån 
Balingsholmsån (figur 2) leder vatten från Trehörningen i väst till Ågestasjön i 

öst. Längs åns sträckning ansluter ett flertal diken som avvattnar det omgivande 

jordbrukslandskapet. Från Ågestasjön rinner vattnet vidare till Magelungen och 

därefter till Drevviken. Balingsholmsån är rätad och fördjupad vilket gör att den 

upplevs mer som ett dike än ett naturligt vattendrag. Slänterna är relativt branta 

och likformiga vilket medför dåliga möjligheter för vattnet att svämma omgivande 

marken utom vid extremflöden. Vattenmiljöerna är ensidiga vilket ger dåliga 

förutsättningar för en rik bottenfauna eller vattenvegetation. 

Balingsholmsån omfattades tidigare av ett markavvattningsföretag gällande 

Fullersta, Stufsta, Balingsta, Orlångsjö o Ågesta. Detta har avvecklats genom ett 

beslut (M598-10) från Mark- och miljödomstolen.  



6 TILLSTÅNDSANSÖKAN BALINGSHOLMSÅN 

 
Figur 2. Balingsholmsån 

Platsförutsättningar 

Tillståndsgivna anläggningar 

Tillstånd till dämme vid Trehörningens utlopp och reglering av vattennivåerna 

Huddinge kommun har den 14 januari 1971 fått tillstånd (AD 28/64)1 att anlägga 

ett dämme i sjön Trehörningens utlopp. Domen innebär att Huddinge kommun har 

tillstånd att reglera vattennivåerna i sjön Trehörningen. Domen föreskriver även 

att dikesbotten i Balingsholmsån som högst ska ligga på höjden + 20,50 och att 

bottenlutningen ska vara 0,36 promille, bottenbredden minst 1,2 meter och 

släntlutningen 1:1,5. Av domen framgår att Huddinge kommun har att underhålla 

diket så att denna form bibehålls och att ingen vegetation finns i diket. 

Dämmet vid Trehörningens utlopp utgör ett vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevandeorganismer. Att åtgärda detta ingår inte i den kommande 

tillståndsansökan för vattenverksamhet.      

Tillstånd för anläggande av överfall och en mindre våtmarksanläggning 

Den 19 juni 2007 fick Huddinge kommun tillstånd (M1471-07) att anlägga 

överfall (ripple-pools) och en våtmark i tillflödet (Balingsholmsån) till 

Ågestasjön. Tillståndet omfattar två överfall. Den tillståndsgivna våtmarken har 

 
1 Överbygdens domstol 1971-1-14 Dom AD 28/64 
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en yta om 0,2 ha, inom fastigheterna Orlångsjö s:1, Orlångsjö 2:3 och Ågesta 1:3. 

Våtmarken skapas genom att utloppsdiket ges en bredd om ca 25 meter på en 

sträcka om ca 80 meter. Detta sker på den nivå dit Ågestasjön dämmer vid högsta 

högvattenstånd.  

Planförhållanden 
Ett delmål i Huddinge kommuns översiktsplan (2014)2 är att kommunen ska värna 

om naturreservat, gröna kilar, sjöar och vattendrag samt att grönområden ska vara 

tillgängliga. 

I anslutning till Balingsholmsån finns en gällande detaljplan, Högmora-Svartvik 

m.fl (2001)3. De planerade vattenverksamheterna kommer inte att utföras inom 

planområdet.  

Gällande bestämmelser och skydd enligt miljöbalken  

Ekologiskt känsliga områden 

Områdena intill Ågestasjön inklusive skog i sydöstra delen av dalgången är 

redovisade som ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) på grund av den 

övergödning som sker här. Enligt 3 kap. 3§ miljöbalken ska mark- och 

vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Planerade åtgärder syftar bland 

annat till att minska näringsbelastningen och är därför positivt för ESKO-området. 

Riksintresse för friluftsliv 

Sträckan av Balingsholmsån närmast Trehörningen och sträckan närmast 

Ågestasjön omfattas av riksintresse för friluftsliv. Enligt 3 kap. 6§ miljöbalken 

ska dessa områden så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan 

skada natur- och kulturmiljön. Ett av syftena med de planerade åtgärderna är att 

stärka förutsättningarna för det rörliga friluftslivet.   

Naturreservat Orlången 

Området ligger inom Orlångens naturreservat. Syftet med naturreservatet är att 

bevara och utveckla Orlångenområdets värden avseende natur-, kultur- och rörligt 

friluftsliv4. Naturvärden knutna till kulturlandskapet ska vårdas och skyddas, 

betespräglade skogars naturvärden ska bevaras. Ett av syftena med de planerade 

åtgärderna är att stärka förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. 

Den vattenverksamhet som planeras ligger i linje med reservatets föreskrifter och 

skötselplan. Av den skötselplan som hör till reservatet framgår bland annat att: 

• Vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag som idag är påverkad av 

för höga näringssalter ska förbättras till ett mindre näringsrikt tillstånd.  

 
2 Huddinge kommun, 2014. Översiktsplan 2030. 
3 Huddinge kommun, 2001. Detaljplan för Högmora Svartvik 
4 Huddinge kommun, 2010. Orlångens naturreservat, beslut och skötselplan 
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• Områdets våtmarker skall bevaras och där så är möjlighet bör de 

biologiska värdena utvecklas. Även nyskapande av våtmarker ska 

eftersträvas. 

• Området ska vara tillgängligt för besökande allmänhet  

• Åtgärder skall utföras för att skapa en tilltalande rekreations- och 

kulturmiljö med stort hänsynstagande till växt- och djurliv. 

 

 

 
Figur 3. Orlångens naturreservat (grönt skrafferat område) genom Balingsholmsdalgången. 

Fågelskyddsområde Ågestasjön 

Vid Ågestasjön ligger ett fågelskyddsområde för vilken tillträdesförbud gäller 

under perioden 15 april till 15 juli.   

Strandskydd 

Längs hela Balingsholmsån gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Vid sjöarna Trehörningen och 

Ågestasjön gäller utökat strandskydd till 300 meter från stranden.  
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Figur 4. Strandskydd i aktuellt område. ©Länsstyrelsen 

Miljökvalitetsnormer och vattenförekomster 

Magelungen 

Magelungen är en recipient för vattnet från Balingsholmsån. Sjön är klassad som 

vattenförekomst enligt VISS5, och därmed gäller miljökvalitetsnormer för sjön.  

Magelungens status klassades till otillfredsställande ekologisk status 2017, på 

grund av övergödning. God ekologisk status ska uppnås till 2027. 

Vattenförekomsten har fått förlängd tidsfrist från 2021 då det ansågs tekniskt 

omöjligt att uppnå god status till 2021 på grund av att en eller flera 

vattenförekomster uppströms fått tidsundantag till 2027. Alla åtgärder som berör 

denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god 

ekologisk status ska kunna nås till 2027. Den kemiska ytvattenstatusen för 

Magelungen klassades 2017 som uppnår ej god status. 

De planerade åtgärderna är en del i arbetet med att förbättra vattenkvaliteterna i 

Magelungen, så att miljökvalitetsmålet kan nås.   

Balingsholmsån 

Balingsholmsån utgör en preliminär vattenförekomst, benämnd Tyresån-

Balingsholmsån i Viss. Det innebär att den ligger som förslag på att bli 

vattenförekomst i den pågående förvaltningscykeln.  

Förslag till miljökvalitetsnorm för Tyresån-Balingsholmsån är god ekologisk 

status till 2027 samt god kemisk status med undantag. Balingsholmsån är idag 

 
5 VattenInformationsSystem för Sverige 
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klassad till måttlig ekologisk status baserat på övergödning och fysisk påverkan 

på vattendraget. Fysisk påverkan är tidigare rätning och rensning av fåran med 

minskad variation som resultat samt vandringshinder i form av utloppsdämme vid 

Trehörningen. Kemisk status uppnår ej god på grund av överskridande 

gränsvärden för ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Medräknas 

inte dessa så kallade "överallt överskridande prioriterade ämnen" i 

statusbedömningen så bedöms vattenförekomsten ha god kemisk status. 

Kulturmiljö 
I Balingsholmsdalgången finns ett flertal fornlämningar. Ingen av dessa kommer att 

påverkas av de planerade åtgärderna. 

Sediment 
Under hösten 2018 utfördes sedimentprovtagning av Atrax Energi & Miljö6 i fem 

punkter utmed Balingsholmsåns sträckning. Sammanlagt togs 10 prover som 

samlingsprover ned till cirka 0,2 meters djup. Resultatet visar på låga halter av 

metaller i ån.  

 
Figur 5. Provpunkter för sedimentprovtagning, Atrax Energi och Miljö 2018. 

Planerad vattenverksamhet 
Genom fördröjning av vatten, anläggande av våtmarker och 

upprustning/anläggning av stig och bro i området ska syftet med projektet uppnås. 

Följande åtgärder/verksamheter är aktuella inom ramen för tillståndsansökan: 

• Justering av åfårans bredd och läge  

• Sedimentationsdammar i anslutande diken 

• Upptröskling med sten vid befintliga dämmen 

 
6 Atrax Energi & Miljö AB, PM Miljöteknisk sedimentundersökning i Balingsholmsån, 2018. 
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• Gång- och ridbro över åfåra 

• Spång längs blöta sträckor av stig 

Utöver detta anpassas befintlig stig längs ån för att skapa rekreationsvärden. 

De planerade åtgärderna beskrivs översiktligt nedan samt i ritningar enligt bilaga 

1. En mer detaljerad beskrivning av planerade åtgärder kommer att redovisas i den 

tekniska beskrivning som lämnas in tillsammans med tillståndsansökan. 

Sedimentationskanal/våtmarksytor 
Närmast sjön Trehörningen i den västra delen av området breddas åfåran (se figur 

6). Slänter ges lutning om 1:5 där det är möjligt. Breddningen närmast 

Trehörningens utlopp anpassas så att det lämnas plats åt eventuella framtida 

åtgärder av vandringshinder vid dammen. I samband med anläggningen tas vissa 

träd bort för att möjliggöra åtkomst med arbetsmaskiner.  

 
Figur 6. Planerade åtgärder i den östra delen av området. 

Mellan Balingsholm i väst och Solbackens villaområde i öst omformas befintlig 

åfåra till en sedimentationskanal med varierande bottenbredd, se figur 6 och 7.  

Fördjupning av botten sker så att ca 0,8 m djup uppnås vid lågvattenflöde. På 

utvalda platser breddas åfåran till mer tydliga våtmarksytor där bottendjupet 

anpassas så att sedimentation underlättas. Breddningen sker på denna sträcka till 

övervägande del på den norra sidan av befintlig åfåra. Slänter görs flacka med en 

lutning om 1:3 där det är möjligt, men variation eftersträvas. Slänterna ansluter till 

befintlig jordbruksmark. En fordonspassage över ett åkerdike på norra sidan ån 

flyttas norrut längs diket för att möjliggöra breddning av åfåran.  
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Sedimentationsdammar i anslutande diken 
Vid två anslutande diken anläggs en mindre fördamm, se figur 6 och 7, vars syfte 

är att bromsa upp tillrinnande vatten innan det når Balingsholmsån. En tröskel och 

en mindre vattenyta med flack lutning mot omgivande marker skapas. Mellan 

damm och åfåra rinner vattnet över en vegetationsklädd översilningsyta. 

 
  Figur 7. Planerade åtgärder mellan Balingsholms gård och Solbackens villaområde.  

Ny sträckning och breddning av åfåra  
En större våtmarksyta skapas i området söder om Solbackens villaområde genom 

flytt och breddning av åfåran, se figur 8 nedan. Våtmarksytan skapas söder om 

befintlig fåra. Nuvarande fåra läggs igen på en sträcka av cirka 140 m. I den 

västra delen av den nya sträckningen skapas en djuphåla följd av grunda delar för 

att främja sedimentation. Slänter ges en lutning om 1:3 där det är möjligt.   
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Figur 8. Breddning och ny sträckning av åfåra i område söder om Solbackens villaområde. 

Vid fastighet Orlångsjö 2:7 breddas åfåra för att skapa nya våta områden på norra 

sidan av Balingsholmsån, se figur 9. Botten anpassas till befintlig bottenhöjd i 

åfåran (fåran fördjupas inte). Slänter vid fåran ges en lutning om 1:5 där det är 

möjligt och ansluts mot befintliga höjder.  
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Figur 9. Ny våtmarksyta vid Orlångsjö 2:7. 

 

 
Figur 10. Åtgärder mot Hanes väg. 
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Våtmarksytor mot Ågestasjön 
På båda sidor om Hanes väg görs mindre breddningar av åfåran (se figur 10), 

liksom även i det avsnitt på fastigheten Orlångsjö 2:3 där ån gör två svängar (se 

figur 11). Slänter ges en lutning om 1:3 där det är möjligt.  

I anslutning till strandängar mot Ågestasjön finns en smal befintlig våtmark. 

Åfåran direkt uppströms denna våtmark breddas så att en längre våtmark skapas 

enligt figur 11. Slänter ges en lutning om 1:3 där det är möjligt men anpassas till 

skötselbehov i samråd med brukaren. Uppkomna massor transporteras bort från 

platsen.  

Öster om jordbruksmarken i svämplanet för Ågestasjön föreslås en ny 

vattenspegel skapas vid den igenvuxna och igenslammade utloppsfåran för 

Balingsholmsån (se figur 12). Våtmarken anläggs genom breddning av befintlig 

åfåra och anslutning till befintliga höjder. Slänter ges en lutning om 1:5 där det är 

möjligt.  

 
Figur 71. Våtmarksytor i området ner mot Ågestasjön. 
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Figur 82. Våtmarksytor i området ner mot Ågestasjön. 

Upptröskling med sten vid betongdämme 
På två platser i Balingsholmsåns fåra mellan Hanes väg och Ågestasjön finns låga 

betongtrösklar som anlagts tidigare för att syresätta vattnet och skapa småvatten 

vid breddning av fåran. Nedströms dessa placeras sten ut för att skapa en gradvis 

övergång av botten, vilket förbättrar förutsättningarna för fisk och andra 

vattenlevande organismer. Trösklarnas höjdsättning påverkas inte. 

Nya broar 
Befintlig gångbro närmast Ågestasjön är i dåligt skick och tas bort. En mindre 

gångbro anläggs något närmare Hanes väg, se Figur 82.  

En befintlig körbro över ån på fastigheten Orlångsjö 1:6 restaureras i samband 

med iordningställande av våtmarksyta på fastigheten Orlångsjö 2:7.   

Nya broar för gångpassage över ån anläggs utmed stigen som anläggs mellan 

Trehörningen och Ågestasjön. Vid våtmarksytan söder om Solbacken (se figur 8) 

finns två alternativa dragningar av stråk, antingen söder om nya vattenytan eller 

över den igenlagda åfåran. 

Anpassning av befintligt åkerdike  
I östra delen av dalgången mellan fastigheterna Ågesta 1:3 och Orlångsjö 2:3 

breddas ett befintligt dike på norra sidan av ån för att underlätta sedimentation (se 

figur 11). Över diket går en fordonspassage som flyttas något norrut för att 

möjliggöra breddningen av själva åfåran (se ovan).  
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Upprustning och iordningställande av stig 
Utöver ovanstående åtgärder i vattenområde kommer stig utmed ån att rustas upp. 

Vid Balingsholms kursgård finns idag en enkel stig genom en äppellund norr om 

befintlig åfåra. Stigen föreslås att tydliggöras med klippning av vegetation vid 

behov och med markörer i form av stolpar med skyltning.  

Befintlig stig föreslås sedan få en fortsättning på den norra sidan om åfåran i 

anslutning till vattenmiljöerna mellan Balingsholm och Solbackens villaområde. 

Stigen anläggs så att den kan nyttjas för ridning. Före Solbacken anläggs en 

mindre bro över åfåran och stigen fortsätter sedan på den södra sidan om 

vattendraget, se Figur 8. Vid fastigheten Orlångsjö 1:7 finns två alternativa 

dragningar av stigen, antingen söder om ny våtmarksyta eller på den norra sidan i 

den igenlagda åfåran. Om alternativet i åfåran väljs anläggs två nya broar över 

fåran. 

Inom fastigheten Orlångsjö 1:6 ges stigen en sträckning utmed åns södra sida och 

en bro anläggs som anslutning till fastigheten Orlångsjö 2:7. Inom den senare 

fastigheten finns det idag en otydlig stig i väst-östlig riktning som går norr om 

åfåran. Stigen föreslås anpassas så att den ligger intill den nya våtmarksytan och 

vid behov anläggs spänger i trä över blöta platser. Även på denna anpassas stig för 

att möjliggöra ridning.  

Stigens fortsättning över fastigheter som ägs av Stockholms stad, (Orlångsjö 2:7, 

2:5, 2:3 och Ågesta 1:3) fram till området närmast Ågestasjön anpassas till en 

enkel stig som klipps för att visa var det är tänkt att man ska gå, kompletterat med 

stigmarkörer på utvalda platser. 

Transporter och hantering av massor 
I samband med anläggandet kommer det uppstå överskottsmassor. De massor som 

går att nyttogöra på plats kommer omhändertas lokalt och planeras ut i området. 

Eventuell utplacering av massor på jordbruksmark sker i dialog med markens 

brukare.  

Massor som transporteras bort från området kommer dels ske via Balingsnäsvägen 

till Lännavägen och dels via Hanes väg till Ågestavägen.   

Effekter på Strandskydd  
Då större vattenytor skapas kommer gränsen för befintligt strandskydd att flyttas i 

motsvarande grad. De nu föreslagna åtgärderna har anpassats så att hela den 

utökning av strandskyddat område ligger på inom Orlångens naturreservat. Det 

utökade strandskyddet bedöms därmed inte inverka på pågående markanvändning. 
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Avgränsningar i MKB 
Som ett underlag till ansökan om tillstånd till vattenverksamhet ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Nedan beskrivs kortfattat hur 

innehållet i denna avgränsas.  

Tidsmässig avgränsning av MKB 
Konsekvensbedömningarna avgränsas i tid till att innefatta anläggningsskedet 

samt fram till två år efter genomförda åtgärder.  

Geografisk avgränsning av MKB 
Konsekvensbedömningarna ska omfatta det geografiska området som kan 

påverkas av den planerade verksamheten. Detta innefattar såväl det direkta 

påverkansområdet för arbeten i vatten och där fysiska åtgärder vidtas som 

kringliggande områden där en påverkan kan påvisas, exempelvis recipienter och 

närliggande bostäder och verksamheter. 

Avgränsning i sak 
Följande miljöaspekter kommer preliminärt att beskrivas och 

konsekvensbedömmas i kommande miljökonsekvensbeskrivning: 

• Areella näringar 

• Rekreation och friluftsliv 

• Naturmiljö-och vattenmiljö 

• Hälsa och säkerhet 

• Kulturmiljö och landskapsbild 

Alternativredovisning 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att inga åtgärder utförs för att förbättra ekologisk status 

för de vattenförekomster som ligger nedströms Balingsholmsån med resultatet att 

det blir svårt att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten kopplat till recipienten 

Magelungen. De positiva effekterna för biologisk mångfald som förväntas 

uppkomma av åtgärderna uteblir, likaså minskningen av risk för översvämning 

och förbättringar för friluftslivet. Då dalgången till stor del är naturreservat 

kommer området troligtvis att kvarstå som det är idag. 

Alternativ utformning 
I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer alternativ lokalisering och 

utformningar för att uppnå projektets syfte att diskuteras. Resonemang om 

bortvalda alternativ kommer redovisas. 
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Preliminär miljöpåverkan 

Areella näringar 
Inom Balingsholmsdalgången finns ca 35,5 hektar åkermark och ca 20 hektar 

betesmark. Huddinge kommun äger totalt ca 20 hektar av den totala 

jordbruksmarken, resterande del ägs av Stockholm Stad och privata markägare. 

Planerade åtgärder medför ett begränsat intrång och minskning av 

jordbruksmarken i området. Om möjligt föreslås schaktmassor från anläggandet 

placeras ut i lågpunkter på omgivande åkermark, vilket i så fall temporärt kan 

påverka produktionen och vegetationen, men på sikt ge bättre förutsättningar för 

produktionen då marken inte blötläggs lika lätt. All utplacering av massor ska ske 

i samråd med markens brukare. 

Kulturmiljö och Landskapsbild 
I området finns flera fornlämningar men ingen av dessa kommer att påverkas av de 

planerade åtgärderna. De åtgärder som planeras i projektet bedöms inte påverka 

landskapsbilden i någon större utsträckning genom att de ytor som tas i anspråk är 

små, åtgärderna utspridda och främst är naturliga inslag i miljön. 

Rekreation och friluftsliv 
Området utnyttjas idag av friluftslivet, det går att till fots röra sig längs med 

Balingsholmsån från sjön Trehörningen till Ågestasjön via en delvis upptrampad 

stig som uppkommit spontant. Projektet innebär en upprustning av stigen vilket 

ökar tillgängligheten och upplevelsevärdena i området. 

Natur-och vattenmiljö 
En naturvärdesinventering är utförd för området i två omgångar (se bilaga 2 och 

3). I området finns naturvärden som påverkas av planerade åtgärder, dessa 

återfinns i och i direkt anslutning till vattendraget. Värdefulla naturområden som 

identifierats i området är en blandskog, vallodling, betesmark, ekdunge och öppna 

gräsmarker. I området har ett antal skyddsvärda arter påträffats, varav ett antal 

rödlistade. Anläggandet av våtmark vid utloppet från sjön Trehörningen innebär 

viss påverkan på naturmiljön då träd behöver avverkas. Projektet kan störa 

fågellivet under anläggningsarbetet. I övrigt bedöms projektet långsiktigt innebära 

positiva effekter på naturmiljö. 

Nedströms Balingsholmsån och planerade arbeten ligger Ågestasjön och 

Magelungen. Båda sjöarna är idag påverkade av övergödning som en effekt av 

hög näringsbelastning. Föreslagna åtgärder syftar till att förbättra vattenmiljön i 

form av fördröjning och rening av vatten. Risker finns för grumling av 

vattenområdet under anläggningsskedet. Skyddsåtgärder för att minimera 

påverkan kommer föreslås i kommande arbete. 

I tidigare samråd har det framförts synpunkter angående att planerade 

vattenåtgärder skulle förbättra förutsättningar för mygg och insekter. Detta 

kommer att utredas och belysas inom ramen för den MKB som tas fram.   
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Hälsa-och säkerhet 
En översvämningskartering för 100-års flöde (MSB, 2013) visar att större delarna 

av Balingsholmsdalgången ligger inom översvämningsområdet. Främst är det 

jordbruksmark och mark som inte ingår i produktionen som översvämmas men 

även en del bebyggda områden ligger i riskzonen. De föreslagna åtgärderna 

bedöms medföra en något mindre risk för översvämningar i dalgången. Detta 

genom att åtgärderna skapar möjlighet för en större vattenhållande volym. I den 

MKB som tas fram kommer detta att beskrivas mer utförligt.  

Byggbuller från maskiner kommer uppstå i samband med byggskedet. Det 

maskiner som bedöms kunna generera buller är grävmaskiner, dumpers och 

lastbilar. Buller kommer även uppstå i samband med transporter av massor från 

området. Påverkan från byggbuller kommer beskrivas i MKB.   

 

Bilagor 
Bilaga 1 Ritningar  

Bilaga 2 Naturvärdesinventering av Balingsholmsåns dalgång 

Bilaga 3 Kompletterande naturvärdesinventering av Balingsholmsåns dalgång 


