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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

SLUTLIGT BESLUT 
2019-10-24 
Meddelat i Nacka  

Mål nr P 3673-19 
 
  
 

 

Dok.Id 611906     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 
PARTER 
 
Klagande 
1. Jan Falk, Bengt Färjares väg 1A, 182 77 Stocksund  
2. Mari Elisabet Falk, Bengt Färjares väg 1A, 182 77 Stocksund 
3. Anniki Hirn, Enebybergsvägen 5, 182 36 Danderyd 
4. Fredrik Hirn, Enebybergsvägen 5, 182 36 Danderyd 
5. Mattias Höjer, Bengt Färjares väg 1B, 182 77 Stocksund  
  
Ombud för 1-5: Advokat Johanna Dahlin, Nordström Advokater AB,  
Södra Strandgatan 16, 802 50 Gävle 
  
Motparter 
1. Affärsverket Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg 
  
Ombud: Advokat Karin Hernvall, Advokatfirman Åberg & Co AB, Box 16295,  
103 25 Stockholm 
  
2. Byggnadsnämnden i Danderyds kommun, Box 74, 182 11 Danderyd 
 
SAKEN 
Bygglov för bergtunnel samt vertikalschakt och förbindelsetunnlar till planerade 
ventilationsschakt på fastigheten Danderyd Danderyd 2:143 m.fl. 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-04-24 i ärende nr 40321-1181-2019,  
se bilaga 1 
______________________ 
 
 
SLUTLIGT BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut  
den 24 april 2019 och Byggnadsnämndens i Danderyds kommuns beslut  
den 12 december 2018 § 133, utom såvitt avser avgift för prövning av ansökan  
om bygglov, och avskriver ärendet från vidare handläggning. 
 
_____________ 
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BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden i Danderyds kommun (byggnadsnämnden) beslutade den  
26 oktober 2016 om positivt förhandsbesked för planerad bergtunnel för City Link, 
etapp 2, sträckan mellan Anneberg och Stocksundet. Den 12 december 2018, § 133, 
beslutade byggnadsnämnden, på ansökan av Affärsverket Svenska Kraftnät (Svenska 
Kraftnät) om bygglov för bergtunneln samt vertikalschakt och förbindelsetunnlar till 
planerade ventilationsschakt på fastigheten Danderyd 2:143 m.fl. 
 
Bygglovsbeslutet överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) av 
bl.a. Jan Falk, Mari Elisabet Falk, Anniki Hirn, Fredrik Hirn och Mattias Höjer. 
Genom beslut den 24 april 2019 avslog länsstyrelsen överklagandena.  
 
Jan Falk, Mari Elisabet Falk, Anniki Hirn, Fredrik Hirn och Mattias Höjer har 
överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 
 
YRKANDEN M.M. 
 
Jan Falk, Mari Elisabet Falk, Anniki Hirn, Fredrik Hirn och Mattias Höjer har  
yrkat att mark- och miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens beslut,  
ska avslå ansökan om bygglov, alternativt undanröja byggnadsnämndens beslut  
om bygglov. 
 
Byggnadsnämnden i Danderyds kommun har, som det får förstås, bestritt ändring. 
 
Svenska Kraftnät har återkallat ansökan om bygglov och yrkat att mark- och 
miljödomstolen ska upphäva byggnadsnämndens beslut den 12 december 2018,  
§ 133, och avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
 
En bygglovssökande är oförhindrad att i högre instans återkalla en ansökan om 
bygglov och begära att ärendet hos byggnadsnämndens skrivs av från vidare 
handläggning.  
 
På grund av återkallelsen finns det inte längre någon bygglovsfråga att pröva i sak för 
mark- och miljödomstolen. Underinstansernas beslut ska därför upphävas och ärendet  
hos byggnadsnämnden skrivas av, dock ska ett eventuellt beslut om avgift för 
bygglovsbeslutet stå kvar. 
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Mark- och miljödomstolens avgörande – att upphäva bygglovsbeslutet och skriva av 
ärendet från vidare handläggning – går inte Jan Falk, Mari Elisabet Falk, Anniki Hirn, 
Fredrik Hirn eller Mattias Höjer emot. Det har därför inte varit nödvändigt att ge dem 
tillfälle att yttra sig (jfr 22 § andra stycket ärendelagen). 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-11) 
Överklagande senast den 14 november 2019.  
 
 
 
Inge Karlström   Jonas T. Sandelius 
_____________ 
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström, ordförande,  
och tekniska rådet Jonas T. Sandelius. Målet har handlagts av tingsnotarien  
Maximilian Zetterström. 
 



Beslut
 

1 (6)

Datum
2019-04-24
 

Beteckning
40321-1181-2019
 

Enheten för överklaganden
Lovisa Ristner

Klagande
1-6. se sändlista

Motpart
Affärsverket Svenska Kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om bygglov för bergtunnel samt 
vertikalschakt och förbindelsetunnlar till planerade 
ventilationsschakt på fastigheten Danderyd 2:143 mfl. i 
Danderyds kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Bakgrund
Byggnadsnämnden i Danderyds kommun (nämnden) beslutade den 12 
december 2018, § 133, BN 2018-001126, att, med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c 
§§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja Affärsverket Svenska Kraftnät 
(Svenska Kraftnät) bygglov för bergtunnel samt vertikalschakt och 
förbindelsetunnlar till planerade ventilationsschakt på fastigheten Danderyd 2:143 
mfl. Av tjänsteutlåtandet som tillhör beslutet framgår bland annat följande. 
Svenska Kraftnät planerar en ny tunnelförlagd 400 kV-förbindelse mellan station 
Anneberg i Danderyds kommun och Skanstull i Hammarbyhamnen i Stockholms 
stad, även kallad City Link etapp 2. Elförbindelsen är planerad att anläggas i en ca 
13,4 km lång bergborrad tunnel 5 meter i diameter. Tunneldrivningen planeras ske 
från Anneberg i sydlig riktning. Den 26 oktober 2016 (BN 2016-10-26 § 112) 
beslutade nämnden att ge positivt förhandsbesked för tunnelanläggningens sträcka 
mellan Anneberg och Stocksundet. Den 30 november 2016 meddelade Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt tillstånd enligt miljöbalken till bortledning av 
grundvatten från tunnelanläggningen (mål nr M 2772-15). Den 21 juni 2017 
meddelade Energimarknadsinspektionen koncessionen enligt ellagen (dnr 2015-
102414).

Brf Danderyds Hantverkshus (ägare till fastigheten Danderyd 2:143), Fredrik 
och Anniki Hirn (ägare till fastigheten Danderyd 2:15), Jan och Mari Falk 
(ägare till fastigheten Sjövillan 1) samt Mattias Höjer (ägare till fastigheten 
Stocksberg 2) har överklagat beslutet.
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Motivering

Länsstyrelsen gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar länsstyrelsen att föremål för prövning är det nu aktuella 
beslutet om bygglov. Vad klagandena anfört gällande brister i kommunicering av 
den tidigare ansökan om förhandsbesked och efterföljande beslut kan således inte 
prövas av länsstyrelsen nu. Såsom nämnden konstaterat ligger civilrättsliga frågor 
som rör avtal och ersättningsfrågor mellan Svenska Kraftnät och enskilda 
fastighetsägare utanför ramen för bygglovsprövningen.

Av 6 kap. 1 § första stycket 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 
framgår att det krävs bygglov för tunnlar och bergrum som inte är avsedda för 
väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift.

Nämnden beslutade den 26 oktober 2016 att ge ett positivt förhandsbesked för 
tunnelanläggningen. Av 9 kap. 18 § PBL framgår att ett förhandsbesked som 
innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovs-
prövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vann laga kraft. Att ett beslut om förhandsbesked är bindande 
innebär att byggnadsnämnden vid prövningen av bygglovet endast får pröva 
frågor som inte avgjorts genom förhandsbeskedet (jfr prop. 1985/86:1 sid. 285). 
Ansökan om bygglov inkom inom två år från beslutet om förhandsbesked vunnit 
laga kraft. Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken,
vilket var satt som ett villkor i förhandsbeskedet.

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan bl.a. om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot detaljplanen samt 
åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 
PBL.

Den planerade tunnelsträckningen berör ett stort antal fastigheter och omfattas av 
ett 20-tal olika detaljplaner vilket framgår av detaljplaneutredningen som gjordes i 
samband med ansökan om förhandsbesked. Tunnelanläggningen avviker från 
vissa detaljplaner avseende markanvändningen och tunnelsträckningen omfattas 
av flera detaljplaner som har planbestämmelser som innebär restriktioner mot bl.a. 
borrning i syfte att skydda befintliga tunnelanläggningar och ledningar.

Eftersom de sökta åtgärderna delvis avviker från detaljplaner har det ålegat 
nämnden att, i enlighet med 9 kap. 25 § PBL, bereda kända sakägare som berörs 
tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov innan beslut fattades. Av 
handlingarna framgår att så har skett. Länsstyrelsen bedömer att nämnden har haft 
fog för att tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2 PBL. Någon brist avseende 
kommuniceringsskyldigheten, såsom klagandena påtalat, föreligger således inte.
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Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov i enlighet med 9 kap. 
31 b § PBL ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver 
vad som följer av 31 b §, enligt 9 kap. 31 c § PBL, ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen, om åtgärden

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Av 9 kap. 31 e § PBL framgår att bygglov enligt 31 b eller 31 c § inte får ges om 
åtgärden kan antas medföra

1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

Av handlingarna i ärendet framgår att bergtunneln i sin helhet ligger djupt under 
mark och inte bedöms påverka användningen av marken ovanför. Byggrätter i 
enlighet med gällande detaljplaner kommer inte heller att inskränkas på grund av 
aktuell bergtunnel. De planbestämmelser som reglerar lägsta nivå för schaktning, 
borrning, sprängning och andra ingrepp har till syfte att skydda befintliga tunnlar 
för bl.a. tunnelbanan. Den planerade bergtunnelns läge har anpassats och kommer 
att anläggas på ett betydande djup under dessa befintliga tunnlar. Länsstyrelsen 
delar därför nämndens bedömning av att syftet med bestämmelserna i 
detaljplanerna inte motverkas. Förslaget bedöms därmed förenligt med gällande 
detaljplaners syfte. Frågor om miljöpåverkan är redan prövade genom miljödomen 
där Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har gett tillstånd enligt 
miljöbalken till bortledning av grundvatten från tunnelanläggningen. Av domen 
framgår bland annat villkor gällande bortledning av grundvatten och ramvillkor 
gällande buller samt kontrollprogram som ska upprättas.

Av handlingarna i ärendet framgår vidare att tunneln ingår i ett större projekt för 
att förnya elnätet och säkra framtidens elleveranser i Stockholmsregionen. 
Länsstyrelsen delar nämndens bedömning av att detta syfte tillgodoser ett mycket
angeläget gemensamt behov och bedöms vara av stort allmänintresse. 

Vad klagandena har anfört medför inte att någon betydande olägenhet i den 
mening som avses i 2 kap. 9 § PBL föreligger. Vad som i övrigt framkommit i 
ärendet föranleder ingen annan bedömning av länsstyrelsen än den nämnden gjort 
gällande Svenska Kraftnäts ansökan om bygglov. Sammanfattningsvis delar 
länsstyrelsen således nämndens bedömning av att det finns förutsättningar att ge 
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bygglov för sökta åtgärder med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ PBL. 
Överklagandena ska därmed avslås.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga 1.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av juristen Lovisa Ristner. 

Kopia till: 
miljo.stadsbyggnad@danderyd.se
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Sändlista
1. Brf Danderyds Hantverkshus 
Ombud: Bernt Sandström 
Sandström advokatbyrå AB
Box 5873
102 40 Stockholm

2-3. Fredrik och Anniki Hirn
Enebybergsvägen 5
182 36 Danderyd

4-5. Jan och Mari Falk
Bengt Färjares väg 1 A
182 77 Stocksund

6. Mattias Höjer
Bengt Färjares väg 1 B
182 77 Stocksund
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Hur man överklagar MMD-11 
_________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista 
datum för överklagande finns på sista sidan i 
beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att Mark- och miljö-
överdomstolen ska ta upp ditt överklagande 
(läs mer om prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och 
telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att mark- och miljödomstolen 
dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om 
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar 
du på första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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