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SAKEN 

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbaken till åtgärder vid uppförande av en 

ny Tappströmsbro samt utrivning av den befintliga Tappströmsbron 

 
AnläggningsID i miljöboken: 62850 

Koordinater (SWEREF99): N 6576055, E 660050 

_____________ 

 

DOMSLUT 

 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen ger Staten genom Trafikverket (Trafikverket) tillstånd 

enligt 11 kap. miljöbalken att  

1. utriva befintlig bro 2-231-1 över Tappström, med härtill hörande 

anläggningar och arbeten, 

2. upprätta ny bro i nytt läge, i enlighet med domsbilaga 1, med härtill 

hörande anläggningar och arbeten,  

3. anlägga erosionsskydd samt rensa anläggningsrester i läget för ny bron,  

4. utriva befintligt ledverk, 

5. upprätta nytt ledverk med härtill hörande arbeten, 

6. etablera pråmar, flytbryggor, temporära pålade bryggor eller motsvarande 

i vattenområdet för att möjliggöra utrivning av befintlig bro och 

anläggande av ny bro. 
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Villkor   

1. Vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

Trafikverket har redovisat i ansökan med tillhörande teknisk beskrivning 

och övriga handlingar samt med vad Trafikverket i övrigt anfört och åtagit 

sig i målet. 

 

2. Buller från byggverksamheten under byggtiden ska begränsas så att 

den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överskrider: 

- 45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler samt 40 dB(A) i skolor 

helgfri måndag-fredag kl. 07.00-19.00, 

- 35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag kl. 19.00-22.00, 

- 35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 07.00-19.00, 

- 30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 19.00-22.00, 

- 30 dB(A) i bostäder alla dagar kl. 22.00-07.00. 

 

3. Arbeten som genererar luftburet buller får endast utföras helgfri måndag 

fredag kl. 07.00-19.00 och arbeten i berg som genererar stomljud får endast 

utföras helgfri måndag-fredag kl. 07.00-22.00. 

 

4. a) I samråd med tillsynsmyndigheten får arbeten som medför luftburet buller 

och överskridande av värdena i punkten 2 ske helgfri måndag-fredag         

kl. 07.00-19.00. 

 

b) I samråd med tillsynsmyndigheten får arbeten som medför stomljud och 

överskridande av värdena i punkten 2 ske helgfri måndag-fredag  

kl. 07.00-22.00. 

 

c) Andra avvikelser får, om det finns särskilda skäl, ske endast 

efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

5. Riskeras överskridande av bullernivåerna inomhus under fem dagar i följd 

eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod ska möjlighet till 

tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse, erbjudas. Erbjudandet ska 
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skickas till berörda i god tid innan arbetet påbörjas, dock om möjligt senast 

tre veckor innan arbetet påbörjas. Även om riktvärdena inte överskrids ska 

evakuering erbjudas om särskilda behov föreligger, t.ex. till boende med 

nattarbete, små barn, äldre och sjukskrivna. 

 

6. Trafikverket ska ge in ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheterna 

senast tre (3) månader innan den till vattenverksamheten relaterade bygg-

verksamheten påbörjas. Kontrollprogrammet ska upprättas i samråd med 

tillsynsmyndigheten med utgångspunkt från vattenmiljön (grumling, 

erosion, föroreningsspridning), masshantering, buller och stomljud, 

vibrationer, påverkan på luft. Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och 

får efter samråd med berörd tillsynsmyndighet justeras allteftersom 

verksamheten fortskrider. Kontrollprogrammet ska, utöver kontroll-

åtgärder, även redovisa vilka åtgärder man avser att vidta om kontrollen 

visar att ansatta riktvärden eller dylikt överträds. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Arbetstid 

De arbeten för vattenverksamhet som medgetts i denna dom ska vara utförda senast 

inom fem (5) år från det att denna dom fått laga kraft. 

 

Oförutsedd skada  

Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skada, som mark- och 

miljödomstolen inte förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. 

Sådant anspråk ska för att tas upp till prövning framställas till domstolen senast 

inom fem (5) år från arbetstidens utgång. 

 

Verkställighet 

Tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har fått laga kraft. 
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Prövningsavgift  

Mark- och miljödomstolen fastställer slutligt prövningsavgiften till 140 000 kr. 

 

Rättegångskostnader 

Trafikverket ska betala ersättning för rättegångskostnader till  

a) Länsstyrelsen i Stockholms län med 17 600 kr, 

b) Miljönämnden i Ekerö kommun med 10 450 kr. 

 

På beloppen ska utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna 

dom till dess betalning sker.  

_____________ 
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BEGÄRAN OCH FÖRSLAG TILL VILLKOR 

 

Trafikverket har begärt att mark- och miljödomstolen ska lämna tillstånd enligt  

11 kap. miljöbalken till att uppföra ny Tappströmsbro i nytt läge, vilket innefattar 

tillstånd till: 

1. utrivning av befintlig bro 2-231-1 över Tappström, med härtill hörande 

anläggningar och arbeten, 

2. upprättande av ny bro i nytt läge med härtill hörande anläggningar och 

arbeten, 

3. anläggande av erosionsskydd samt rensning av anläggningsrester i läget 

för ny bro, 

4. utrivning av befintligt ledverk, 

5. upprättande av nytt ledverk med härtill hörande arbeten, 

6.   etablering av pråmar, flytbryggor, temporära pålade bryggor eller 

motsvarande i vattenområdet för att möjliggöra rivning av befintlig bro 

och uppförande av ny bro. 

 

Trafikverket har begärt att mark- och miljödomstolen beslutar att  

1. arbetstiden för verksamheten bestäms till fem (5) år från det att dom i 

målet vunnit laga kraft, 

2. tiden för framställande av anspråk i anledning av oförutsedd skada ska 

bestämmas till fem (5) år, räknat från arbetstidens utgång, samt 

3. tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att tillståndet inte har vunnit 

laga kraft, ett s.k. verkställighetsförordnande enligt  

22 kap. 28 § första stycket miljöbalken. 

 

Därutöver har Trafikverket begärt att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.  
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Så som villkor för verksamheten har Trafikverket föreslagit följande;  

 

Allmänt villkor: 

 

1. Vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

som anges i denna ansökan med tillhörande teknisk beskrivning och övriga 

handlingar, såvitt avser frågor som är av betydelse för att begränsa påverkan 

på människors hälsa eller miljön. 

Buller: 

2. Buller från byggverksamheten under byggtiden ska begränsas så att 

den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överskrider: 

- 45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler samt 40 dB(A) i skolor 

helgfri måndag-fredag kl. 07.00-19.00, 

- 35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag kl. 19.00-22.00, 

- 35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 07.00-19.00, 

- 30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 19.00-22.00, 

- 30 dB(A) i bostäder alla dagar kl. 22.00-07.00. 

 

3. Arbeten som genererar luftburet buller får endast utföras helgfri måndag 

fredag kl. 07.00-19.00 och arbeten i berg som genererar stomljud får endast 

utföras helgfri måndag-fredag kl. 07.00-22.00. 

 

4. a) i samråd med tillsynsmyndigheten får arbeten som medför luftburet buller 

och överskridande av värdena i punkten 2 ske helgfri måndag-fredag kl. 

07.00-19.00. 

 

b) i samråd med tillsynsmyndigheten får arbeten som medför stomljud och 

överskridande av värdena i punkten 2 ske helgfri måndag-fredag kl. 07.00-

22.00. 

 

c) andra avvikelser får, om det finns särskilda skäl, ske endast efter 

tillsynsmyndighetens godkännande. 
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5. Riskeras överskridande av bullernivåerna inomhus under fem dagar i följd 

eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod ska möjlighet till 

tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse, erbjudas. Erbjudandet ska 

skickas till berörda i god tid innan arbetet påbörjas, dock om möjligt senast 

tre veckor innan arbetet påbörjas. Även om riktvärdena inte överskrids ska 

evakuering erbjudas om särskilda behov föreligger, t.ex. till boende med 

nattarbete, små barn, äldre och sjukskrivna. 

Kontroll: 

6. Trafikverket ska inge ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheterna senast 

tre (3) månader innan den till vattenverksamheten relaterade bygg-

verksamheten påbörjas. Kontrollprogrammet ska upprättas med 

utgångspunkt från vattenmiljön (grumling, erosion, föroreningsspridning), 

masshantering, buller och stomljud, vibrationer, påverkan på luft. 

Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får efter samråd med berörd 

tillsynsmyndighet justeras allteftersom verksamheten fortskrider. 

 

ANSÖKAN 

 

Trafikverket har fört sin talan i enlighet med vad som anges i ansökan,  

domsbilaga 2, med tillhörande bilagor. I tiden efter ansökan lämnades in till mark- 

och miljödomstolen har detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) samt 

Vägplan för ombyggnad av väg 261 Ekerövägen (Tappström-Nockeby) fått laga 

kraft. I och med att vägplanen fått laga kraft är även frågan om strandskyddsdispens 

avgjord. 

 

YTTRANDEN  

 

Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap och  

Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.  
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Sjöfartsverket har sammanfattningsvis framfört följande synpunkter. Farleden 

används främst av fritidsbåttrafik. Mot bakgrund av detta bör eventuella 

avstängningar av farleden undvikas under sommarmånaderna maj till och med 

augusti. Farleden under Tappströmsbron är en s.k. allmän farled. En ansökan om 

avlysning behöver komma in till Sjöfartsverket i god tid då ett samråds- och 

remissförfarande föregår beslutet. Sjöfartverket önskar i ett tidigt skede delta i möte 

med Trafikverket och entreprenörer för att diskutera projektet med fokus på 

riskvärdering. Information om pågående arbete ska ges i god tid, genom t.ex. 

annonsering i tidningar, radio samt information till lokala båtklubbar. Senast  

fem (5) veckor före anläggningsarbeten som kan påverka sjöfaranden påbörjas, ska 

detta meddelas till Sjöfartsverket via ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för 

information till sjöfarten via ordinarie informationsvägar. Informationen ska 

innehålla uppgifter över område, omfattning och tidplan samt eventuella andra 

uppgifter av betydelse för sjötrafiken. När byggnationer färdigställts ska dess 

koordinater geodetiskt bestämmas och rapporteras till ufs@sjofartsverket.se (Ufs-

redaktionen) för införande i sjökort. Även andra förändringar av information som 

anges i sjökort, exempelvis strandlinje eller bottentopografi ska positionsbestämmas 

eller sjömätas enligt internationell standard FSIS44 och rapporteras. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillstyrkt ansökan och har sammanfattningsvis 

framfört följande synpunkter.  

 

Föroreningshalter i sediment 

 

Det anges i miljökonsekvensbeskrivningen att det saknas etablerade svenska 

riktvärden för tributyltenn, TBT. Sedan den 1 maj 2015 finns det dock svenska 

gränsvärden för TBT, antracen och fluoranten i sediment. Gränsvärdet för TBT 

ligger på 1,6 µg/kg ts, för antracen på 0,024 mg/kg ts och fluoranten på 2,0 mg/kg ts 

(se HVMFS 2013:19). Uppmätta halter av TBT vid Tappström ligger över detta 

gränsvärde med följd att sedimentet kan påverka det bottenlevande livet där 

negativt. Vid Tappström är antracenhalten över gränsvärdet för uppnå god kemisk 

status. Halterna är höga i förhållande till de förhöjda höga halter av antracen, 
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fluoranten och PAH som uppmätts runt Stockholm i tidigare undersökningar. Av 

miljökonsekvensbeskrivningen anges att det förorenade skiktet är tunt. Mot 

bakgrund av att halterna är så höga anser länsstyrelsen ändå att åtgärder ska vidtas 

för att minska risken för grumling av dessa sediment, vilket även Trafikverket 

föreslår.  

 

Kontrollprogram 

 

I kontrollprogrammet bör det även ingå månatliga provtagningar i vatten (fyskem 

inklusive metaller) under arbetsperioden samt sedimentprovtagning (samma analyser 

som vid tidigare tillfälle) en tid efter avslutat arbete för att se på effekterna av 

utförda arbeten. Litoralbottenfaunans index kan ge information om eventuella 

negativa effekter på biologin om provtagning utförs strax innan arbetena inleds och 

ett år efter avslutat arbete.  

 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser av grumling 

 

Trafikverket planerar att skärma av området kring brostöd och in mot land på 

respektive sida om bron med geotextillänsar för att minska risken för grumling. 

Detta gäller både vid anläggande av ny bro och vid demontering av befintlig bro. En 

öppen vattenpassage kommer alltid att finnas mellan de mittersta brostöden. Detta 

beskrivs i teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning men har inte 

formulerats som villkor. Länsstyrelsen anser att det inte framgår tydligt hur kraftig 

och under hur lång sammanhängande tidsperiod som Trafikverket förväntar sig att 

grumling uppkommer. Länsstyrelsen godkänner geotextillänsar som skyddsåtgärd 

men anser att det kan behövas en djupare analys av förväntad grumling vid 

respektive brostöd för bedömning av om läns av geotextil krävs. Länsstyrelsen 

godkänner därför att åtagande om geotextilskärmar omfattas av det allmänna 

villkoret. 

 

Länsstyrelsen har begärt ersättning för rättegångskostnader med 17 600 kr avseende 

handläggning av ärendet om 22 timmar á 800 kr.  
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Miljönämnden i Ekerö kommun (nämnden) har inte haft några invändningar 

mot ansökan men har sammanfattningsvis framfört följande synpunkter.  

 

Buller 

 

Resultaten av genomförda beräkningar visar att Naturvårdsverkets riktvärden för 

buller vid byggarbetsplatser (NFS 2004:15) kommer att överskridas för många 

bostäder vid bygget av Tappströmsbron. De högsta nivåerna vid fasad på 

radhuslängorna och flerbostadshusen beräknas ligga på nivåer 81-86 dBA. 

Nämnden håller med om att utgångspunkten i första hand måste vara att klara 

riktvärden för inomhusbuller i enlighet med Trafikverkets förslag till villkor 2, men 

menar att det bör övervägas att även införa villkor för utomhusbuller vid fasad.  

 

Enligt förslag till villkor 4 a) och 4 b) får överskridande av riktvärden ske efter 

samråd med tillsynsmyndigheten. I kommande kontrollprogram är det viktigt att det 

preciseras vilka skäl som ska ligga till grund för att riktvärden får överskridas. Även 

om det är svårt att beräkna buller innan exakta arbetsmetoder är fastställda bör det 

beskrivas vilka arbetsmetoder, tekniska åtgärder som är möjliga för att begränsa 

bullret från spontning och pålning. Detta är särskilt angeläget då bullrande arbete 

kommer att pågå under en lång tid och det är många bostäder som kommer att 

drabbas av höga bullernivåer. 

 

Skyddsåtgärder mot grumling 

 

I kommande kontrollprogram bör det framgå vilka kriterier som ska gälla för när 

geotextilskärmarna får tas bort. 

 

Sediment 

Det framgår inte av handlingarna hur man avser att ta omhand de sediment 

som grävs upp innanför sponten inför gjutning av bottenstöden. Med tanke på 
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att sedimentprovtagning i Tappströmskanalen visat på förhöjda halter av bland 

annat PAH och TBT bör uppgrävt sediment omhändertas på lämpligt sätt. 

Nämnden har begärt ersättning för rättegångskostnader med 10 450 kr 

avseende handläggning av ärendet om 10 timmar á 1 045 kr. 

TRAFIKVERKETS BEMÖTANDEN M.M. 

Bemötande av Sjöfartverkets synpunkter 

Trafikverket har inte har haft någon invändning mot de synpunkter som framförts 

av Sjöfartsverket.  

Bemötande av länsstyrelsens synpunkter 

Trafikverket har inte haft någon invändning mot de synpunkter som framförts av 

länsstyrelsen om att det i kommande kontrollprogram ska ingå månatliga 

provtagningar i vattnet samt att sedimentprovtagning ska genomföras före och efter 

arbetenas utförande för att undersöka effekterna av genomförda arbeten. Däremot 

har Trafikverket motsatt sig att genomföra provtagning på litoralbottenfaunan. 

Trafikverket har anfört följande. De av länsstyrelsen föreslagna provtagningarna av 

bottensedimenten ger en god bild av påverkan från utförda arbeten. Området berörs 

av en allmän farled och risk finns för att området påverkas av andra aktörer på ett 

sätt som Trafikverket inte styr över. Det kan inte säkerställas vid provtagning ett år 

efter avslutade arbeten att förändringar i litoralbottenfaunan härrör från 

Trafikverkets anläggningsarbeten. 

Trafikverket har vidare delat länsstyrelsens uppfattning att grumlingsbegränsande 

åtgärder ska omfattas av det allmänna villkoret och att utformningen av dessa ska 

göras i nära samråd med kommande entreprenör, tillsynsmyndigheter samt 

Trafikverket för att begränsa påverkan från grumlande arbeten på bästa möjliga sätt. 

 

Bemötande av nämndens synpunkter   

Trafikverket har motsatt sig att det införs villkor för utomhusbuller vid fasad. Då 

arbetsområdet ligger mycket nära befintliga bostäder kommer det under delar av 
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byggtiden vara mycket svårt att innehålla de fasadriktvärden gällande buller som 

anges i NFS 2004:15. Av den anledningen har Trafikverket begärt att byggtiden ska 

villkoras med innehållande av inomhusriktvärden. 

Trafikverket har inte haft någon invändning mot att i kommande kontrollprogram 

ange skälen för hur bullerfrågan ska hanteras vid överskridanden, villkorsförslag 4 a 

och 4 b. Kommande entreprenör ska till Trafikverket redogöra för hur de via val av 

tekniska åtgärder och arbetsmetoder ska innehålla de bullerkrav som Trafikverket 

har ställt på dem i upphandlingen. Trafikverket har inte haft någon invändning mot 

att delge tillsynsmyndigheterna denna redogörelse.  

Vad avser grumlande arbeten anser Trafikverket att grumlingsbegränsande åtgärder 

ska omfattas av det allmänna villkoret och att utformningen av dessa ska göras i 

nära samråd med kommande entreprenör, tillsynsmyndigheter samt Trafikverket för 

att begränsa påverkan från grumlande arbeten på bästa möjliga sätt. Som framgår av 

miljökonsekvensbeskrivningen gällande föroreningshalterna vid Tappström, är de 

bedömda att vara så pass låga att negativa effekter till följd av det planerade 

anläggningsarbetet bedöms osannolika. 

All masshantering inom projektet ska hanteras enligt gällande lagstiftning och 

omhändertas på ett korrekt sätt. Masshanteringen kommer att ingå i Trafikverkets 

kontrollprogram. 

 

Länsstyrelsen har i yttrande därefter godtagit Trafikverkets bemötande av 

länsstyrelsens synpunkter.  

 

DOMSKÄL 

 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet på handlingarna och med en domare 

samt ett tekniskt råd med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2010:921) om 

mark- och miljödomstolar.  
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Prövningens omfattning 

 

Trafikverket har fastställt en vägplan, som omfattar den ansökta vatten-

verksamheten avseende åtgärder vid uppförande av ny Tappströmsbro, och som 

vunnit laga kraft. Enligt 11 kap. 23 § 2 miljöbalken ska tillstånd lämnas till 

vattenverksamhet avseende anläggande av broar och annan vattenverksamhet för 

väg vars anläggande har prövats i särskild ordning. Eftersom projektets tillåtlighet 

därigenom är slutligt prövad i särskild ordning är mark- och miljödomstolens 

prövning i detta mål i princip begränsad till att fastställa lämpliga villkor för den 

ansökta vattenverksamheten. Mark- och miljödomstolen kommer att pröva 

utrivning av befintlig bro i enlighet med 11 kap. 19 § miljöbalken.  

 

Rådighet 

 

Ansökan rör vattenverksamhet som behövs för allmän väg. Trafikverket har därför 

rådighet över det aktuella vattenområdet. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Samråd har skett enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolen bedömer 

vidare att den miljökonsekvensbeskrivningen som Trafikverket gett in uppfyller 

kraven i 6 kap. miljöbalken. Den ska därför godkännas. 

 

Tillstånd 

 

Det finns, som ovan redogjorts för, en fastställd vägplan som omfattar anläggandet 

av den ansökta vattenverksamheten avseende åtgärder vid uppförande av ny 

Tappströmsbro. Tillåtligheten av de planerade åtgärderna är därför redan prövats i 

annan ordning. Om inte annat följer av den s.k. stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken 

ska tillstånd ges. Bestämmelsen avser verksamheter som kan befaras föranleda 

skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Det 

har i målet inte framkommit att ansökt vattenverksamhet medför sådana 

konsekvenser. Inga remissmyndigheter eller sakägare har motsatt sig att tillstånd 
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ges. Tillstånd ska således lämnas. Mark- och miljödomstolen finner skäl att i 

tillståndspunkten 2 hänvisa till fastställd plankarta som tydliggör läget för den nya 

bron.  

 

Enligt 11 kap. 19 § miljöbalken ska tillstånd till utrivning av vattenanläggning i 

ytvatten alltid lämnas om tillståndshavaren begär det. De i målet angivna 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått för arbetena omfattar även utrivning av 

befintlig bro. Tillstånd till utrivning av befintlig bro ska därför ges.  

 

Villkor 

 

Det allmänna villkoret 

 

Mark- och miljödomstolen finner inledningsvis skäl att förena tillståndet med ett 

allmänt villkor på det sätt som framgår av domslutet. Det allmänna villkoret bör inte 

enligt mark- och miljödomstolen begränsas till att endast omfatta frågor som är av 

betydelse för att begränsa påverkan på människors hälsa eller miljön. Verksamheten 

ska alltså bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Trafikverket har angett 

och åtagit sig i ansökningshandlingarna, bilagor och samt i övrigt anfört och åtagit 

sig i målet.  

 

Bullervillkor under byggtiden  

 

De bullervillkor som Trafikverket föreslagit under byggtiden (villkorsförslag 2) är 

hämtade från Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 

2004:15), dock med utelämnande av vårdlokaler. Riktvärden utomhus kommer 

enligt Trafikverket inte att bli möjliga att innehålla eftersom arbetsområdet ligger 

mycket nära befintliga bostäder. I genomförd bullerutredning för Tappströmsbron 

(bilaga 5 till miljökonsekvensbeskrivningen) framgår att det bedöms som svårt att 

med hjälp av rimligt höga bullerskärmar lyckas skärma av bullerkällorna så att 

bullernivåerna uppfyller riktvärdena utomhus, dels för att pålarna är höga när man 

börjar slå ner dem och dels för av att radhuslängorna på den sydöstra sidan av 

14



   

NACKA TINGSRÄTT DOM  
 

M 1996-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Tappströmsbron ligger högt på en kulle. Däremot bedöms att riktvärdena inomhus 

kan uppnås genom val av arbetsmetoder och bullerdämpande maskiner.  

 

I NFS 2004:15 anges att om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med 

tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att 

åtminstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas. Mot bakgrund av 

förhållandena på platsen och tillgänglig bullerutredning instämmer mark- och 

miljödomstolen i Trafikverkets bedömning att det blir svårt att innehålla ett 

fasadriktvärde. Trafikverkets uppgifter om att riktvärden utomhus inte kan 

innehållas har vidare inte ifrågasatts av tillsynsmyndigheten. Enligt mark- och 

miljödomstolens bedömning är villkor för buller utomhus här inte ändamålsenligt. 

Mark- och miljödomstolen godtar därför det av Trafikverket föreslagna villkoret 

och att värdena anges som riktvärden. 

 

När det gäller frågan om samråd eller godkännande från tillsynsmyndigheten har 

Trafikverket föreslagit att villkor om överskridande av ljudnivåer som anges i andra 

punkten kan godtas efter samråd med tillsynsmyndigheten, men endast under dagtid 

och tidig kväll enligt vad som framgår av punkterna 4 a och b i domslutet. I övriga 

fall ska krävas godkännande av tillsynsmyndigheten och det förutsätts att det finns 

särskilda skäl i enlighet med vad som framgår av punkten 4 c i domslutet. Nämnden 

har inte haft något emot Trafikverkets föreslag där endast samråd bör krävas av 

Trafikverket innan avvikelser från föreslagna riktvärden och tider får äga rum. 

Mark- och miljödomstolen bedömer ett samrådsförfarande avseende frågan om 

tillfälligt överskridande av bullervillkor i detta fall är lämplig och godtar därför det 

av Trafikverket föreslagna villkoret. Mark- och miljödomstolen erinrar att 

utgångspunkten även för tillsynsmyndigheten i dessa fall är Naturvårdsverkets 

allmänna råd.  

 

Mark- och miljödomstolen finner vidare att det finns skäl att i enlighet med 

Trafikverkets förslag föreskriva de övriga bullervillkor för verksamheten som 

framgår av domslutet. Det har inte framkommit annat än att det råder 

samstämmighet om dessa villkor. Inte heller bedöms något av de föreslagna 
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villkoren vara utformade på ett olämpligt sätt. De föreslagna villkoren ska därför 

föreskrivas för verksamheten.  

 

Kontrollvillkor 

 

Nämnden har velat försäkra sig att det i kommande kontrollprogram bör framgå 

vilka kriterier som ska gälla för när geotextilskärmarna får tas bort. Det är enligt 

mark- och miljödomstolen lämpligt att grumlingsbegränsande åtgärder omfattas av 

det allmänna villkoret och att det inom ramen för kommande kontrollprogram, som 

utformas i samråd med tillsynsmyndigheten, behandla skyddsåtgärder avseende 

grumling. 

 

Ett tillägg om att kontrollprogrammet ska, utöver kontrollåtgärder, även redovisa 

vilka åtgärder Trafikverket avser att vidta om kontrollen visar att ansatta riktvärden 

eller dylikt överträds bör enligt mark- och miljödomstolen göras. Sammanfattnings-

vis finner mark- och miljödomstolen att ett villkor om kontrollprogram ska 

föreskrivas med det innehåll som framgår av domslutet.  

 

Övriga åtaganden 

 

Trafikverkets bemötande avseende provtagning på litoralbottenfaunan har godtagits 

av länsstyrelsen. Trafikverket har åtagit sig vad länsstyrelsen anfört avseende 

månatliga provtagningar i vattnet och sedimentprovtagning (se s. 8-11 i domen).  

 

Trafikverket har vidare åtagit sig att följa vad Sjöfartsverket anfört om 

avstängningar av farleden, ansökan om avlysning, riskvärdering, information och 

underrättelse m.m. (se s. 8-11 i domen).  

 

Trafikverket har slutligen, utifrån de synpunkter som nämnden framfört, åtagit sig 

att i kommande kontrollprogram ange skälen för vad som ska ligga till grund för att 

riktvärdena för luftburet buller och stomljud enligt villkorsförslag 4 a och b får 

överskridas samt att delge nämnden beskrivning om vilka arbetsmetoder, tekniska 
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åtgärder som är möjliga för att begränsa bullret från spontning och pålning. (se s. 

10-12).  

Arbetstid och oförutsedd skada 

 

Mark- och miljödomstolen godtar den föreslagna arbetstiden och tiden för anmälan 

av oförutsedd skada. 

Verkställighetsförordnande 

 

Huvudregeln är att ett tillstånd får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft. 

Undantagsvis får domstolen dock, enligt 22 kap. 28 § miljöbalken, besluta att ett 

tillstånd får tas i anspråk före nämnda tidpunkt. Verkställighetsförordnande får 

endast ges när det finns skäl till det.  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att inga remissmyndigheter haft några 

invändningar mot ett verkställighetsförordnande. Med hänsyn till vad som 

framkommit angående den nuvarande brons skick och att det därmed finns ett starkt 

intresse av att kunna påbörja de ansökta åtgärderna även om domen inte fått laga 

kraft bifaller mark- och miljödomstolen begäran om verkställighetsförordnande.  

 

Slutlig prövningsavgift 

 

Trafikverket har inte haft någon invändning mot den preliminärt bestämda 

prövningsavgiften om 140 000 kr. Mot denna bakgrund och då mark- och 

miljödomstolen inte finner skäl att ändra avgiften, ska den slutligt bestämmas till 

samma belopp. 

Rättegångskostnader  

 

Länsstyrelsens och nämndens begäran om ersättning har godtagits av Trafikverket 

och ska därför bifallas. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV425) 

Överklagande senast den 2018-03-14. 

 

 

 

Sanna Dixelius   Annika Billstein Andersson 

 

 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Sanna Dixelius, ordförande, och 

tekniska rådet Annika Billstein Andersson. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 
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