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Yttrande över förslag till bygglov för nybyggnad av vattenverk och pumpstation 
på fastigheterna Silte Hägdarve 1:9 och Silte Kvarnåkra 2:1 i Kvarnåkerhamn. 
Reviderade bygglovshandlingar med följebrev daterat 2017-10-18. 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande över reviderade bygglovshandlingar för 
vattenverket och pumphuset. Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening, SKS, med 121 
medlemmar som är fastighetsägare inom området, anför följande synpunkter. 
 
Sammanfattning 
 SKS ser med tillfredsställelse att föreningens synpunkter tillgodosetts vad gäller 

förflyttning av verket norrut cirka 20 meter, en mera traditionell utformning av 
pumpstationen samt högsta ekvivalentnivå 30 dBA vid fasad för närmaste bostadshus 
(cirka 100 meter från verket).   

 SKS hemställer att ledningsstråket i avsnittet utmed verket flyttas norrut till den cirka 10 
meter breda zonen närmast verket som innehåller tillfartsvägen. Härigenom kan en 30 
meter bred vegetationszon närmast Kvarnåkershamnsvägen bevaras intakt.   

 SKS hemställer om att bygglovet förenas med villkor vad gäller högsta ekvivalentnivå 30 
dBA för utomhusbuller för det närmaste bostadshuset, att angränsande naturområden bl.a. 
vegetationszonen mot Kvarnåkershamnsvägen ska stödplanteras där så erfordras samt att 
professionell projektering ska ske av återställande av skadad mark för en naturlig 
övergång till omgivande mark.  

 SKS betonar på nytt vikten av att Kvarnåkershamnsvägen får en bättre beläggning inför 
tekniska nämndens ställningstagande till frågan om tilläggsanslag för upprustningen. 

 SKS hemställer om svar på hur synpunkterna i detta yttrande kommer att bemötas.  
 
SKS synpunkter 
SKS noterar med tillfredsställelse att föreningens synpunkter beaktats så tillvida att verket 
flyttats ytterligare 20 meter in i skogen från Kvarnåkershamnsvägen, att pumpstationen fått en 
mera traditionell utformning med stående tjärad träpanel i fasad och sadeltak med falar som 
tjäras. Vidare har en rapport bifogats som visar att högsta ekvivalentnivå för externbuller vid 
närmaste husfasad beräknas till 30 dBA.  
 
Av situationsplanen framgår att ledningsstråket med in- och utloppsledningar från/till havet 
ligger inom det 30 meter breda skogsområdet mot vägen vilket i realiteten innebär att 
vegetationsbältet bara blir cirka 20 meter brett eftersom vegetationen i ledningsstråket måste 
avverkas. SKS hemställer därför att ledningsstråket i avsnittet utmed vattenverket flyttas 
närmare byggnaden och förläggs norr om vegetationsbältet inom den cirka 10 meter breda 
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zonen med tillfartsvägen närmast verket. Det skulle betyda mycket för den skymmande 
effekten att vegetationsbältet verkligen får bredden 30 meter med tät vegetation.  
 
Som SKS tidigare anfört borde, enligt plan- och bygglagen, prövningen av denna stora 
anläggning med en verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ha skett med 
detaljplaneförfarande (4 kap 2§ p3a) där den antagna detaljplanen med sina bestämmelser 
skulle ha blivit ett juridiskt bindande dokument för alla parter. Byggnadsnämnden har i stället 
valt att pröva själva anläggningen endast genom bygglovsprövning och dessutom inte låtit 
anläggningen med dess störningar för omgivningen ingå i miljöprövningen. Mot denna 
bakgrund anser SKS att byggnadsnämnden bör hantera ärendet på ett sätt som innebär att 
bygglovet förenas med bindande villkor så långt möjligt enligt föreningens synpunkter, på 
liknande sätt som planbestämmelser i en detaljplan. 
 
SKS hemställer därför om att byggnadsnämnden tar in följande villkor i bygglovet: 
      - att högsta ekvivalentnivå, 30 dBA vid husfasad ska tillgodoses för idag närmast  
        belägna bostadshus (cirka 100 m avstånd) till följd av verksamheten vid vattenverket,  
        (enligt utredning av Bernström akustik)  
      - att angränsande naturområden, bl.a. vegetationszonen mot Kvarnåkershamnsvägen, där  
        så krävs ska kompletteras med nyplanteringar av träd och buskar för att byggnaden så   
        långt möjligt ska skymmas från omgivningen        
      - att landskapsarkitekt ska anlitas för att upprätta förslag för att efter byggtiden återställa  
        området och närmiljön kring byggnaderna och ledningsstråket på ett sätt som ger en  
        naturlig övergång till den omgivande naturen 
       
SKS avvaktar tekniska nämndens ställningstagande, enligt uppgift den 25 oktober, vad gäller 
tilläggsanslag för bättre beläggning på Kvarnåkershamnsvägen och framhåller på nytt vikten 
av denna upprustning kommer tillstånd.  
 
SKS hemställer om svar på hur synpunkterna i detta yttrande kommer att bemötas.  
 
För Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening dag som ovan 
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