
Presentation mark- och miljödomstolen

Huvudförhandling
Hamnar

Dag 13
2014-10-22





Presentationernas bakgrundkartor från Stockholm stad

Dag 13
 
Onsdag 22 oktober kl. 09.00 – ca 17.00
Norra Lovö (M 3342-11)

Sökanden redogör för hamnområdets avgränsning, omgivningsförhållanden och 
planförhållanden vid Norra Lovö.

Sökanden redogör för den planerade vattenverksamheten vid Norra Lovö 
(anläggningar i vatten, bortledande av ytvatten, anläggande av sjöförlagd ledning, 
utrivning m.m.).

Sökanden redogör för den planerade hamnverksamheten vid Norra Lovö samt 
följdverksamheter (planerade anläggningar på land, verksamheter, omfattning, 
hantering av material i hamnen, drifttider, fartyg och fartygsrörelser, farleder, m.m.).

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkterna 17–20.

Sökanden redogör för bullerpåverkan från den sökta verksamheten.

Sökanden redogör för särskilt berörda av buller och föreslagna åtgärder.

Sökanden redogör för planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått med 
avseende på buller.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 22.

Sökanden redogör för vattenpåverkan från den sökta verksamheten.

Sökanden redogör för särskilt berörda av vattenverksamheten och föreslagna 
åtgärder.

Sökanden redogör för planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått med 
avseende på vattenpåverkan.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 24.

Sökanden redogör för påverkan på natur- och kulturmiljö från den sökta 
verksamheten samt planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 26.

Sökanden redogör för påverkan i form av damning och ljus från den sökta 
verksamheten samt planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
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Förhandlingsordning



Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 28.

Sökanden redogör för sakägarfrågor samt ersättningsfrågor till följd av hamn- och 
vattenverksamheten, i den mån de inte tidigare redovisats.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 30.

Sökanden redogör för kontroll- och åtgärdsprogram.

Frågor och synpunkter från motparter och övriga avseende punkt 32.

Genomgång av villkorsförslag med anledning av verksamheten på Norra Lovö.

Övriga frågor och synpunkter från motparter och övriga med avseende på 
verksamheten på Norra Lovö.

Genomgång av yttranden från motparter och övriga som inte är närvarande.
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Förhandlingsordning forts...

























































































›› Läs mer om Förbifart Stockholm på vår webbplats: www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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