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Anmälan om bräddning (utsläpp) av orenat avloppsvatten, Österåkers kommun  

Den 16 december 2019 anmälde Margretelunds villaägareförening Roslagsvatten för misstänkt 

miljöbrott 13-14 augusti 2019, diarienummer 5000-K1583002-19. I tillägg till den anmälan får 

föreningen nu anmäla Roslagsvatten för misstanke om ytterligare miljöbrott, i detta fall under 

december 2019.  

Den 21 och 22 december 2019 konstaterade medlemmar i vår förening att vattnet kring Fiskartorpet 

vid Sätterfjärden var väldigt grått, smutsigt och ogenomskinligt. Samtidigt hade en medlem sett hur 

det sprutade ut avloppsvatten ur en brunn på Sätraäng nedanför Muskötvägens anslutning till 

Margretelundsvägen. Brunnen ligger i gränsen mellan fastigheterna Berga 8:1 och Berga 6:2. Bägge 

fastigheterna ägs av Margretelunds villaägareförening.  

Brunnen är ansluten till Roslagsvattens avloppsledning.   

Bifogade fem foton visar hur det har strömmat ut vatten från brunnen. Söder om brunnen och ner 

mot Sättrafjärden har gräset pressats ner med grässtråna parallellt åt samma håll så som de 

naturligen gör när mycket vatten passerar i strid ström. En stor del av gräset är täckt av grå intorkad 

sörja eller slem av något slag. Av fotona framgår också kvarvarande pappersskräp vars karaktär och 

utseende tyder på att det är toalettpapper. 

Det är inte första gången som Roslagsvatten bräddar ut avloppsvatten i vårt område. Vår uppfattning 

är att Roslagsvatten inte tar problemen med bräddningar av avloppsvatten på allvar. Företaget har 

trots de återkommande problemen under åren uppenbarligen inte anpassat sin anläggning och sin 

verksamhet för att förhindra ytterligare bräddningar. 

Föreningen har för avsikt att återkomma i fråga om ersättning för skador och olägenheter på grund 

av bräddningen.  

För Margretelunds villaägareförening 

 

Jan-Erik Agervald Lennart Sundquist 
Ordförande Sekreterare 

Badbergsvägen 1 Mörbydalen 5 
184 60 Åkersberga 182 52 Mörby 
Tfn 070 539 60 95 Tfn 0737 21 25 65 
e-post:  jeagervald@yahoo.se e-post:  sundquist.lennart@gmail.com 
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