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Beslut om betydande miljöpåverkan gällande 
anläggande av gång- och cykelbroar samt 
andra åtgärder längs Fyrisån och Librobäcken i 
Börjetull, Uppsala kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 26 § miljöbalken att den planerade 
verksamheten kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Uppsala kommun avser att hos mark- och miljödomstolen ansöka om 
tillstånd för vattenverksamhet samt dispens från 
vattenskyddsföreskrifterna och strandskyddet för planerade arbeten 
längs med Librobäcken och Fyrisån, Börjetull, Uppsala kommun. 
Åtgärderna avser anläggande av två gång- och cykelbroar, en över 
Fyrisån och en över Librobäcken samt anläggande av gradäng och 
trädäck i Fyrisåns slänt. Utöver ovan nämnda åtgärder avser Uppsala 
kommun att ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
anläggande av ett gångstråk söder om Librobäcken, anläggande av 
bänkar och vistelseytor längs Fyrisån och Librobäcken, röjning vid 
och åtgärder på befintlig rörbro över Librobäcken och anläggande av 
lek- och finpark där Fyrisån och Librobäcken möts.  

Samrådsunderlag lämnades in till Länsstyrelsen den 19 mars 2020 och 
kompletterades den 14 december 2020. Samrådsmöte hölls den 23 
april 2020 och den 10 februari 2021. 

Samrådet genomfördes som ett undersökningssamråd och 
samrådstiden pågick under perioden 12 maj till 25 juni 2021. 
Samrådet annonserades på kommunens hemsida och fysiska exemplar 
fanns på Stadsbiblioteket och hos kommunens Kontaktcenter.

En samrådsredogörelse efter avslutat samråd tillsammans med en 
begäran om beslut om verksamheten kan antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan eller ej, lämnades in till länsstyrelsen den 19 oktober 
2021. 

Motivering till beslutet
Den planerade verksamheten är inte en av de verksamheter som enligt 
6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid ska antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska då utgå från 
kriterierna i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 
besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Planerade åtgärder berör vattenförekomsten Fyrisån Jumkilsån-
Sävjaån id nr WA93715408 eller SE663992-160212. 

Arbetet med vattenförvaltning är framåtblickande och den 
miljökvalitetsnorm som ska gälla för perioden 2021-2027 har varit ute 
på samråd och ska beslutas i december 2021. Det är den senaste 
klassificeringen av kvalitetsfaktorerna som ska användas som 
beslutsunderlag. Enligt VISS är föreslagen miljökvalitetsnorm måttlig 
ekologisk status 2033.

Planerade åtgärder berör i huvudsak vattenförekomstens 
hydromorfologi där vattendragets morfologi/morfologiskt tillstånd är 
de kvalitetsfaktorer som bedöms. Begreppet morfologiskt tillstånd är 
en beskrivning av de fysiska förhållanden som råder i en 
vattenförekomst och beskrivs via djup, bredd, typ av bottensediment, 
vilka typer av ackumulations- eller erosionsformer som finns i vattnet 
samt förekomst av död ved. I begreppet morfologiskt tillstånd ingår 
även vattendragets närmiljö, vattendragsfårans form och kanter samt 
svämplanets struktur och funktion i bedömningen.

De påverkanstryck som är kopplade till planerad åtgärd och som har 
betydelse för den ekologiska statusen för vattenförekomsten är 
påverkan från tätortsnära bebyggelse i direkt närhet till 
vattenförekomsten. För tätortsnära bebyggelse finns, enligt den 
miljökvalitetsnorm som varit ute på samråd, ett mindre strängt krav, 
det vill säga att måttlig ekologisk status enbart behöver uppnås. I 
gällande miljökvalitetsnorm finns inget mindre strängt krav. 

Trots det mindre stränga kravet ska alltid bästa möjliga ekologiska 
status, som kan åstadkommas med rimliga åtgärder, uppnås i 
vattenförekomsten. Oavsett om det finns ett mindre strängt krav eller 
inte gäller, enligt EU-domstolens avgörande i mål C-461/13 även 
kallad Weserdomen, ett icke-försämringskrav på kvalitetsfaktornivå. 
Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd är klassificerad som dålig i 
vattenförekomsten. Det innebär att det inte får ske några försämringar 
i förhållande till den status som gällde vid tidpunkten för 
normsättningen. 
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Under samrådet har även lyfts att Librobäcken utgör en sällsynt och 
värdefull miljö i det uppländska landskapet. Librobäcken utgör i 
dagsläget inte en utpekad vattenförekomst med fastställda 
miljökvalitetsnormer för vatten. Det pågår dock en översyn av 
vattenförekomstindelningen. I den översynen är Librobäcken 
föreslagen att bli en egen vattenförekomst. 

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att planerade åtgärder sker i ett 
vattenområde där en miljökvalitetsnorm inte följs eller riskerar att inte 
följas. Det råder ett strikt icke-försämringskrav i den aktuella 
vattenförekomsten. Utifrån vad som framkommit under samrådet gör 
Länsstyrelsen därför bedömningen att den aktuella verksamheten är av 
sådan art att den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 26 § miljöbalken.

Information
Detta beslut får enligt 6 kap. 27 § miljöbalken inte överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för enheten för vatten och naturtillsyn 
Urban Westerlind med vattenhandläggare Helena Stenemo som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har även Joel Berglund, 
handläggare på Miljöstrategienheten deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Miljöförvaltningen Uppsala kommun, miljoforvaltningen@uppsala.se  
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