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Miljöpåverkan från vattenverksamhet vid Trafikplats Hjulsta 
Södra E4, Förbifart Stockholm i Stockholms kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (MB) att den planerade 
vattenverksamheten, så som den redovisas i underlagsmaterialet, kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet
Trafikverket har tidigare erhållit tillstånd till vattenverksamhet för hela Förbifart 
Stockholm i enlighet med mål nr M 3346-11.

För delsträcka 4 vid Hjulsta har ytterligare studier genomförts vilket medfört 
reviderad bedömning av de hydrogeologiska förhållandena och därmed påverkan. 
Detta föranleder en ny prövning avseende vattenverksamhet på delsträckan.

Formellt avser Trafikverket att genomföra en komplettering till befintligt tillstånd 
genom en tilläggsansökan. Detta medför att påverkansområdet utökas samt att 
villkorsområdet för den aktuella delsträckan utgår. Tilläggsansökan omfattar 
vattenverksamhet genom grundvattenbortledning samt att tillföra vatten genom 
infiltration som skyddsåtgärd under bygg- och driftskede.

Samrådsmöte med Länsstyrelse genomfördes den 23 mars 2017.
Samrådsmöte med berörda har hållits den 16 mars 2017. Inbjudan genomfördes 
genom kallelse till enskilda. Inbjudan gick till bostadsrättsföreningen Vålbergas 
styrelse, vilken i sin tur har informerat sina medlemmar via sin hemsida. 
Kungörelseannons publicerades i post- och inrikestidningar den 2 mars 2017.

Länsstyrelsens bedömning
Den planerade vattenverksamheten finns inte upptagen i förteckningen i bilaga 2 
till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen ska 
därför enligt 6 kap 5 § miljöbalken (1998:802) under samrådet pröva om 
verksamheten eller åtgärden ändå skall antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Med ledning av redovisat material och genomförda samråd samt med hänsyn till 
verksamhetens möjliga påverkan på miljön gör Länsstyrelsen utifrån kriterierna i 
bilaga 2 den samlade bedömningen att den planerade verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.
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Upplysningar
Länsstyrelsens beslut om att projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan innebär att sökanden, i den mån så inte redan har skett, ska utföra 
ett så kallat utökat samråd. Detta innebär att förutom samråd med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli berörda ska samråd även 
ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda

Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska i enlighet med 6 kap. 3 § 
miljöbalken identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten 
kan ha på människors hälsa och miljön samt innehålla de uppgifter som 
efterfrågas i 6 kap. 7 § miljöbalken.

I tillståndsansökan ska de synpunkter som inkommit i samråden bemötas.

Upplysning
Detta beslut kan inte överklagas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av miljöskyddschef Lena Pettersson med miljöhandläggare 
Jonas Nilsson som föredragande.

Kopia till:
Tyrens, kaisa.nugin@tyrens.se
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