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Angående mål nr M 5558-18  
 
Styrelsen för Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS) har tagit del av dom i ovanstående 
ärende och anser det angeläget att framföra vår uppfattning i sakfrågan. Domstolen har 
beslutat att avslå kravet på att Villeroy & Boch (V&B) med omedelbar verkan genomför 
lagningar av ett läckande lakvattenrör samt sanering av den mark som har förorenats till följd 
av läckan. FSS anser att rättens beslut är felaktigt och riskerar att få konsekvenser för 
miljötillståndet. Föreläggandet mot V&B bör ligga fast. Skälen till detta är: 

1. Det är ett rimligt antagande att läckan på röret ligger inom vår fastighet där V&B 
har skyldighet att stå för skötsel och underhåll samt tillgång till röret. 

FSS förvaltar mark i direkt anslutning till det läckande röret. Omedelbart uppströms och 
nedströms om hålen i Idrottsvägen går röret huvudsakligen under mark som förvaltas av FSS. 
Det är enligt vår mening sannolikt att läckan har uppstått på vår mark snarare än direkt under 
hålen i vägen, så som V&B hävdar.  

Röret är inte tryckbelastat och vattnet rinner med självfall hela vägen till recipienten. I 
brunnen nedströms läckan är vattenflödet till synes obehindrat. Det är svårt att förstå hur 
vatten under dessa omständigheter skulle kunna tränga rakt uppåt ur röret.  

Istället verkar det troligt att läckan finns högre upp i terrängen (ungefär vid punkt A, bilaga 
1) och att vattnet sedan rinner längs rörets dragning för att tränga upp i dagen vid vägbanken. 
Vid en besiktning idag noterades även att vatten läcker upp ur marken utanför vägbanan, på 
gränsen mellan JM:s mark och mark som förvaltas av FSS, dvs i höjd med eller ovanför hålet 
i vägen (punkt B, bilaga 1). 

Det översta hålet i vägen ligger cirka två meter nedströms från rörets dragning på vår mark 
och enligt vår bedömning är det troligare att läckan på röret finns på vår mark än direkt under 
hålen i vägen. 

Enligt avtal mellan FSS och V&B får röret användas för bortforsling av lakvatten från 
deponin Ekbackstippen (bilaga 2). Enligt detta avtal ska V&B stå för underhåll och skötsel av 
anläggningen och alla kostnader som förknippas med detta. FSS menar att det även omfattar 
undersökningar av var läckaget har uppstått och anser att det är mycket angeläget att det görs 
skyndsamt. Samtidigt är det FSS skyldighet att ge V&B tillgång till röret, vilket vi vill 
tillmötesgå. 
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2. Läckaget av vatten med mycket höga nivåer av tungmetaller har pågått nästan ett 
år och förorenar både mark och grundvatten. Det är därmed ett överhängande hot 
mot miljön enligt miljöbalkens hänsynsregler. 

FSS delar inte den uppfattning som förs fram av V&B och som verkar ha legat till grund 
för domen: att läckaget inte utgör ett överhängande hot mot miljön enligt miljöbalkens 
hänsynsregler. Detta vatten är mycket kraftigt förorenat av tungmetaller enligt de prover som 
har tagits (bilaga 3) och vattnet rinner sedan snart ett år rakt ner i marken och grundvattnet. 
Vid besiktning idag förefaller läckaget på vägens yta och vid punkt B i bilaga 2 uppgå till 
mellan 50 och 100 liter i timmen, dvs en till två kubikmeter per dygn. Hur mycket som 
tränger ut neråt är okänt.  
 
V&B har genom förhalning under snart ett års tid förhindrat att läckan, som upptäcktes i 
december 2017, lagas och därvid på ett allvarligt sätt bidragit till förorening av mark och 
grundvatten. FSS uppmanar domstolen att låta föreläggandet mot V&B ligga kvar: att genast 
undersöka och laga läckan samt sanera den mark som har blivit förorenad av läckaget. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Kontakt: 
Gunnar Lind 
Farsta Slottsviks samfällighetsförening 
Engelska Parkvägen 6 
134 40 Gustavsberg 
072-515 60 83 
gunnarprivat@icloud.com 
 
Bilagor 
Karta över området 
Servitutsavtal 
Analyser av innehåll i lakvatten (V&B) 
 
 
cc 
Villeroy & Boch 
Värmdö kommun 
 
 


