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Dag 7
 
Torsdag 11 september kl. 09.00 – ca 17.00
Hästa gård och Akalla till Häggvik.

Sökanden redogör för omgivningsförhållanden längs sträckan (hydrologiska och 
hydrogeologiska förhållanden, avrinning och vattenbalans, grundvattenberoende 
markanvändning och naturmiljö, områdesskydd).

Sökanden redogör för planerad omläggning av ytvattendrag.

Sökanden redogör för grundvattenpåverkan från den sökta verksamheten under 
byggskedet och driftskedet med särskild uppdelning i

•	 grundvattensänkning, sättningsrisk, påverkan på brunnar, mobilisering av 
markföroreningar, påverkan på naturmiljö, jord- och skogsbruk, kulturmiljö, 
miljömål och miljökvalitetsnormer,

•	 Hansta Natura 2000.

Sökanden redogör för planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått till följd av 
grundvattenpåverkan.

Sökanden redogör för åtgärdsplan och kontrollprogram med avseende på 
grundvattenbortledning.

Sökanden redogör för berörda fastigheter, sakägare, överenskommelser med berörda 
samt ersättningsfrågor till följd av grundvattenpåverkan.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkterna 44–47.

Sökanden redogör för påverkan i samband med omläggning av ytvattendrag under 
byggskede och driftskede. Sökanden redogör i denna del för

a. skyddsåtgärder och försiktighetsmått,

b. kontrollprogram,

c. villkorsförslag.

Sökanden redogör för berörda fastigheter, sakägare, överenskommelser med berörda 
samt ersättningsfrågor till följd av omläggning av ytvattendrag.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 49.
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Sökanden redogör för påverkan i form av luftburet buller och stomljud från den sökta 
verksamheten under byggskedet. Sökanden redogör i denna del för

a. planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått

b. kontrollprogram,

c. villkorsförslag.

Sökanden redogör för påverkan i form av vibrationer från den sökta verksamheten 
under byggskedet. Sökanden redogör i denna del för

a. planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått

b. kontrollprogram,

c. villkorsförslag.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkterna 51–52.

Genomgång av yttranden från motparter och övriga som inte är närvarande. 
Sökanden kommenterar.
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