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Hamnområdet i viken anlades under den senare delen av 1960-talet. Området utgör, enligt Lantmäte-

riets beslut, gemensamhetsanläggningen (ga:7) Hamnområde vid Mörkviken, där samfälligheten an-

svarar för underhåll och drift och kostnader fördelas mellan de fastigheter som utnyttjar hamnområ-

det. 

 

Samfälligheten och Utterviks båtklubb har i avtal reglerat ansvaret för hamnområdet. För vattenområ-

den innebär det att samfälligheten har ansvaret under vattenytan och båtklubben ansvarar för anord-

ningar på vatten. 

 

Nu behöver hamnen muddras så att den inte växer igen. 

 

Styrelsen inledde det arbetet 2017 med biträde av konsultbolaget HS-konsult, Uppsala. Bolaget tog 

fram ett underlag för ansökan om muddring och uppläggning av muddermassorna söder om renings-

verket mot viken. Förslaget presenterades på ett samrådsmöte enligt miljöbalken med kommunen och 

länsstyrelsen i oktober 2017. Mötet enades om att samfälligheten skulle lämna in en ansökan till Mark- 

och miljödomstolen enligt underlaget. HS-konsult fick uppdrag att skriva ansökan. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelade i dom i april 2019 tillstånd till muddring. Frågan om uppläggning 

av muddringsmassorna överlämnades till tillsynsmyndigheten utan att ange om detta var kommunen 

eller länsstyrelsen. 

 

Konsultbolaget Structor, Nyköping, fick i uppdrag att ta fram underlag för anmälan till tillsynsmyndig-

heten om uppläggning av muddermassorna men meddelade i augusti 2019 att de inte kunde fullfölja 

uppdraget pga bristande kompetens. 

 

Vid årsskiftet 2019/20 kunde konsultbolaget Wescon, Västerås, anlitas för att göra klar anmälan. 

Wescon fick inte svar på sina frågor till kommunen och länsstyrelsen. Vid ett möte i mars 2021, på vår 

begäran, med kommunen och länsstyrelsen kom det fram att uppläggning vid reningsverket inte kunde 

godtas pga strandskyddet. I augusti 2021 lämnade Wescon in en anmälan till kommunen med mycket 

omfattande miljöbeskrivningar av ett nytt förslag med uppläggning av massorna öster om Mörkviken. 

Kommunen begärde kompletteringar som besvarades i september 2021. 

 

I november 2021 beslutade kommunen att förbjuda uppläggning av muddermassorna på marken en-

ligt anmälan. Beslutade motiverades främst med att marken är jordbruksmark och att avrinningen från 

muddermassorna medför en risk för förorening av marken. Enligt anmälan fanns inte den risken. 

 

Beslutet har överklagats till länsstyrelsen. I överklagandet har avrinningen ändrats så att det i stället 

görs via ett dike. Länsstyrelsens beslut kan förväntas till hösten 2022. 

 

Kostnaderna i ärendet tom december 2021 är cirka 775 tkr varav konsulter cirka 735 tkr. 

 

Om samfälligheten slutligen får tillstånd att lägga upp muddermassorna är det styrelsens avsikt att en 

extra stämma beslutar om hur kostnader för muddring och hanteringen av massorna ska finansieras. 
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