
   

 
 1 (3) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2021/54284 2022-12-12  
Vänligen ange alltid detta diarienummer 
vid kontakter med Trafikverket 

  

 Kopia till 

Diariet 
 

   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Ulf Edling 
Juridik 
070-210 93 59 
ulf.edling@trafikverket.se 
 

 

mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

 

 

 

Trafikverket ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avse-
ende anläggandet av väg 259. Ert mål nr M 6402-22  

 
Med anledning av tingsrättens föreläggande om komplettering i aktbilaga 4 och efter 

medgivet anstånd inkommer Trafikverket härmed med yttrande i målet. 

 

Återkallande  

Trafikverket återkallar yrkandet under avsnitt 1.3 a) i ansökan om att utföra 

ny våtmark i Stensättradalen.  

Grund för återkallandet 

Tillståndsprocessen för anläggandet av våtmarken kommer i sin helhet att 

skötas av Huddinge kommun.  

Utveckling av talan 

Ursprungligen planerades att Trafikverket och Huddinge var för sig skulle an-

lägga och svara för prövningen av olika delar av den aktuella våtmarken. Hud-

dinge kommun har nu meddelat Trafikverket att man själva vill ta över hela 

ansvaret. Trafikverkets yrkande i denna del återkallas därför.  

Konsekvenser för ansökan  

Anläggandet av den aktuella våtmarken finns beskriven under avsnitt 8.7 i an-

sökningshandlingen, avsnitt 3.2.2.3 i Teknisk beskrivning, bilaga C 1 till ansö-

kan och under avsnitt 3.2.8 i Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga B 1 till ansö-

kan. Våtmarken nämns här även i sammanfattningen och även i punktlistor 

över vattenverksamhet, se s. 4, 5, 31, 44, 123 och 165. Den finns även beskri-

ven under avsnitt 9.2.2. i ”PM Yt- och grundvatten”, bilaga D1 till ansökan 

samt även i olika redogörelser för samråd.  

Trafikverkets bedömning är att ingenting hindrar att detta underlag kvarstår i 

målet då det fortfarande bidrar till en helhetsförståelse, men att eventuella be-

skrivningar, sammanställningar, samråd m.m. i sin helhet blir obsoleta i de 
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delar som de berör en tillståndsprövning. De oklarheter kring rådighet och 

samråd som mark- och miljödomstolen lyft fram i sin begäran om komplette-

ring saknar nu också betydelse för prövningen.  

 

Komplettering 

Trafikverket kompletterar härmed sina yrkanden i målet i enlighet med bifo-

gad konsoliderade sammanställning över yrkanden i avsnitten 1.2 ”Arbeten i 

vattenområden” och 1.3 ”Övrigt” i ansökan1, se bilaga 1.  

Planerade vattenverksamheter m.m 

Miljöbedömningar m.m. för de åtgärder som omfattas av den ovannämnda 

kompletteringen finns beskrivna i bilagd rapport ”Arbete i ytvattendrag, delen 

Gladö till västra Jordbro” med bilagor, se bilaga 2.  

Vad gäller skyddsåtgärder och kontroll så är dessa också beskrivna under av-

snitt 1.3 ”Kontroll- och skadeförebyggande åtgärder” i den sistnämnda bila-

gan. De beskrivna arbetena kommer även att omfattas av de förslag till sär-

skilda villkor för arbeten i vattenområden som finns redovisade som förslag 

till villkor 2-3 i ansökan under avsnitt 10.2.1 ”Arbeten i vattenområde”. Tra-

fikverket hänvisar här även till avsnittet 4.4. ”Miljökvalitetsnormer 5 kap. mil-

jöbalken”. Arbetena kommer också att hanteras inom ramen för det kontroll-

program som upprättas enligt förslaget till villkor 24 och också utifrån Trafik-

verkets egenkontrollsystem som det är beskrivet under avsnitt 12 ”Kontroll” i 

ansökan.  

Vad gäller domstolens påpekanden kring plankartor så har Trafikverket rådig-

het enligt 2 kap 4 § 4 p. restvattenlagen. De områden där utrivning och anläg-

gandet av vägtrummor m.m. kommer att utföras omfattas dessutom av väg-

rätt.   

De anläggningar som denna komplettering omfattar har varit föremål för 

samråd under hösten 2018. Trafikverket hänvisar här till s. 11 avsnitt 2.1 i 

Samrådsunderlag, hösten 2018, bilaga B 3.1  Fastighetsägarförteckningen 

kompletteras enligt följande, se bilaga 3.  

De vattenverksamheter som omfattas av denna komplettering ska inte med-

föra några skador på motstående intressen. I vart fall kan Trafikverket inte 

förutse några skador. Om skador trots detta skulle uppkomma får de hanteras 

inom ramen för oförutsedd skada.  

                                                           
1 Det till sitt innehåll oförändrade men tidigare betecknade avsnitt 1.4 ska numera numreras 1.3 med 
anledning av återkallandet av yrkande . Vad gäller yrkandena i övrigt kvarstår avsnitt 1.1. ”Bortledning 
och infiltration av grundvatten” oförändrat i enlighet med den ursprungliga ansökan. 
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De tillkommande vattenverksamheterna ska även i övrigt hanteras inom ra-

men för de förutsättningar som i övrigt framgår av ansökan.  

Vid framtagande av denna komplettering med bilagor har bl.a. deltagit tek-

nisk specialist hydrogeologi Anders Berzell, miljöspecialist Eva Emell och pro-

jektledare Annika Cala. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Edling 

Verksjurist 

 

 

 


