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Mark- och miljödomstolen 

 

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Sveriges geologiska under-

sökning (SGU) ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet för efterbehandlingsåtgärder vid sjön Tisaren och Estaboån i Askersunds 

kommun, Örebro län. Ansökan omfattar tillstånd enligt miljöbalken till att inom 

fastigheterna Askersund Åsbro 1:146, 1:194, 1:213, 1:217, 1:270 och Askersund Estabo 

S:24 gräva upp och muddra bort förorenade jordmassor och sediment på land samt i 

anslutning till och i Tisaren och Estaboån, tillfälligt lagra uppgrävda sediment i samband 

med avvattning, anlägga och återställa tillfällig avvattningsyta, genom anläggning av 

skyddsbarriärer avgränsa åtgärdsområde i vatten under arbetstiden i Tisaren och Estaboån, 

leda bort samt omleda yt- och grundvatten under saneringen i Estaboån, anlägga 

erosionsskyddande strandlinje, återfylla delar av det efterbehandlade området med för 

ändamålet lämpliga massor, släppa ut renat vatten från schaktarbeten och avvattning m.m. i 

Estaboån och Tisaren m.m. SGU har vidare yrkat att dispens ska meddelas från 

muddringsförbudet i vattenskyddsområdet Tisaren. Ansökt vattenverksamhet uppges 

beröra fastigheterna Askersund Åsbro 1:146, 1:194, 1:213, 1:217 och 1:270, fastigheterna 

Askersund Estabo 1:35 – 39, 1:41 – 42, 1:45, 1:70 - 71, 1:147 och 1:292 samt fastigheten 

Askersund Å 1:46. 

 

SGU har i målet gett in en miljökonsekvensbeskrivning. Verksamheten omfattas av kraven 

på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 

 

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

skriftligen till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 

Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se senast den 26 februari 2020. 

Domstolens målnummer M 2781-19 ska anges. Yrkanden om ersättning till följd av ansökt 

vattenverksamhet framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens 

kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli, Hamngatan 6, Vänersborg 

(tel. 0521-27 02 00) och hos aktförvararen Stina Moberg, Askersunds kommun, 

Stöökagatan 8, Askersund (tel. 0583-810 09). 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i NA och Läns-Posten. 

 


