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Ansökan om bygglov för bergtunnel m.m. från Anneberg bergrum, Dande-
ryd kommun 

 

Ansökan 
Affärsverket Svenska kraftnät, nedan kallat Svenska kraftnät, ansöker härmed om 

bygglov för planerad tunneldrivning från Anneberg bergrum omfattande bergtun-

nel, vertikalschakt och förbindelsetunnlar, vilka utgör en del av 400 kV-elförbin-

delsen City Link etapp 2 (Anneberg – Skanstull tunnel). 

 

Eftersom förevarande ansökan görs senare än två år efter det att det tidigare med-

delade positiva förhandsbeskedet vann laga kraft är 9 kap. 18 § plan- och bygglagen 

inte tillämplig.  

 

 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden meddelade den 26 oktober 2016 positivt förhandsbesked för 

bergtunnel enligt av Svenska kraftnät inlämnade ritningar. Beviljande av ett kom-

mande bygglov villkorades av att tillstånd till vattenverksamhet i samband med 

byggandet och driften av tunnelanläggningen gavs enligt miljöbalken och att in-

komna yttranden i sådan prövning skulle beaktas.  

 

Erforderlig vattenrättslig prövning har genomförts. Den av Nacka tingsrätt, mark- 

och miljödomstolen, meddelade domen (den 30 november 2016) vann laga kraft 

den 17 november 2017 i och med beslut från Högsta domstolen att inte meddela 

prövningstillstånd. Erforderlig prövning enligt ellagen har också skett. Koncess-

ionsbeslutet från Energimarknadsinspektionen vann laga kraft i och med regering-

ens beslut den 18 januari 2018 om att inte ta upp vissa överklaganden till prövning 

och att avslå övriga överklaganden. Mark- och miljödomstolens dom och beslutet 

från Energimarknadsinspektionen biläggs (bilaga 1 och 2).  

 

Svenska kraftnät ansökte den 1 oktober 2018  om bygglov. Byggnadsnämnden med-

delade den 12 december 2018 bygglov.  
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En bostadsrättsförening överklagade bygglovsbeslutet och anförde att ansökta åt-

gärder innebar olägenhet. Länsstyrelsen avslog den 24 april 2019 överklagandet. 

Föreningen överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som den 26 juni 

2019 avslog överklagandet (Nacka tingsrätts mål nr P 4364-19). Domstolen be-

dömde att ansökta åtgärder inte medförde någon sådan olägenhet som avses i 2 

kap. 9 § plan- och bygglagen. Domen har vunnit laga kraft, se bilaga 3. 

 

Även några andra fastighetsägare överklagade bygglovsbeslutet och yrkade att 

bygglovsbeslutet skulle upphävas på grund av dels handläggningsfel av kommunen 

vid prövningen av förhandsbeskedet, dels olägenheter från de ansökta åtgärderna. 

Länsstyrelsen avslog i ovan nämnda beslut från den 24 april 2019 även överklagan-

det från dessa klaganden. De överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen 

(Nacka tingsrätts mål nr P 3673-19).  

 

Svenska kraftnäts motiv för att inleda ny bygglovsprövning 
Svenska kraftnät har noterat de formella invändningar som klagandena framställt 

mot kommunens handläggning i det överklagade bygglovsmålet vid mark- och mil-

jödomstolen (Nacka tingsrätts mål nr P 3673-19). Det kan inte uteslutas att bygglo-

vet kan komma att upphävas och att en prövning av det överklagade bygglovsbeslu-

tet kan dra ut på tiden och eventuellt innefatta en prövning vid Svea hovrätt, Mark- 

och miljööverdomstolen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till Svenska kraft-

näts projekttidplan har Svenska kraftnät valt att vid mark- och miljödomstolen 

återkalla sin bygglovsansökan och yrka att domstolen upphäver bygglovet och av-

skriver målet från vidare handläggning.  

Svenska kraftnät inger nu en ny bygglovsansökan för erforderlig handläggning och 

prövning. Ingen lider någon rättsförlust av att det första bygglovet upphävs och att 

en ny bygglovsansökan ges in och prövas.  

 

Förevarande ansökan görs senare än två år efter det att förhandsbeskedet vunnit 

laga kraft. Något bindande förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 18 § plan- och 

bygglagen föreligger således inte. Kommunen ska därför vidta en fullständig pröv-

ning av ansökan d.v.s. utifrån att något föregående positivt förhandsbesked inte fö-

religger.  

 

Tunnelsträckningen omfattas av detaljplaner som har restriktioner mot bl.a. 

schaktning. Dessa planbestämmelser har till syfte att skydda underliggande anlägg-

ningar (andra tunnlar). Den planerade kabeltunnelns läge har dock anpassats efter 

detta och kommer också att anläggas på ett stort djup under befintliga tunnlar. 

Detta innebär att syftet med bestämmelserna i dessa detaljplaner inte kommer att 

motverkas. Sökta åtgärder är därför förenliga med gällande detaljplaners syfte och 

avvikelsen är liten. Svenska kraftnät får hänvisa till tidigare vidtagen detaljplaneut-
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redning.  Ventilationsschakten med tillhörande ventilationshuvar vid Mörby cent-

rum och Stocksundet samt förbindelsetunnlaren är planenliga. 

 

Sökta åtgärder medför ingen betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Vad gäller 

de invändningar i sak (påstådda olägenheter) som framfördes vid 2018-års bygg-

lovsprövning och som prövades i tre instanser (kommunen, länsstyrelsen och 

mark- och miljödomstolen) ska framhållas att en lagakraftvunnen bedömning i den 

frågan har gjorts av mark- och miljödomstolen genom den ovan angivna lagakraft-

vunna domen den 26 juni 2019 (se bilaga 3). Av den domen framgår att  dessa på-

stådda olägenheter inte utgör sådana olägenheter som avses i 2 kap. 9 § plan- och 

bygglagen. Dessa påstådda olägenheter har även bedömts i den lagakraftvunna do-

men i vattenmålet den 30 november 2016 (se bilaga 1). I den domen framgår att 

med de villkor (bl.a. rörande energibrunnar) som där bestämts bedöms de stör-

ningar och olägenheter som kan uppkomma miljömässigt acceptabla, varför till-

stånd enligt miljöbalken har meddelats.  

 

Ansökans omfattning 

Denna ansökan avser tunneldrivning från Anneberg bergrum och omfattar: 

> Bergtunnel 

> Vertikalschakt  

> Förbindelsetunnel 
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Illustration visande tunnelns tvärsnitt med kablar installerade. 

Kort beskrivning av projektet  

Tunnelanläggningen City Link etapp 2 mellan stationerna Anneberg i Danderyd 

och Skanstull i Hammarbyhamnen, utgör den andra etappen av 400 kV-förbindel-

sen City Link. Denna utgör i sig en central del av projektet Stockholm Ström. Den 

planerade kabeltunneln kommer att anläggas med tunnelborrmaskin. Den totala 

tunnellängden är cirka 13,4 km, varav cirka 4 km berör Danderyd kommun. 

Två ventilationsschakt samt en kabeltunnel planeras inom Danderyds kommun, 

varav denna bygglovsansökan gäller kabeltunneln. Ventilationsschakten ska place-

ras vid Mörby samt Stocksund och hanteras i separata bygglovsansökningar. Venti-

lationsschakten ansluts till kabeltunneln genom kortare förbindelsetunnlar. 

Byggstart för tunneldrivningen i Danderyd beräknas kunna ske i februari 2020. 
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Vänliga hälsningar 

Josefin Kofoed Schröder 

 

Bifogas: 

> Ansökan om bygglov 

> Bilaga 1 Miljödom M 2772-15 

> Bilaga 2 Beslut om nätkoncessions för linje 

> Bilaga 3 Beslut om avslag av överklagande P 4364-19 

> Bilaga 4 Anmälan om kontrollansvarig 

> Bilaga 5 Ritningsförteckning och ritningar 

> Bilaga 6 Fastighetsägare enligt ledningsrätten 

> Bilaga 7 Kontrollplan (delges senast vid det tekniska samrådet) 


