Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

YTTRANDE
Mål nr M 1431-17, tillstånd till bortledande av grundvatten m.m. med anledning av
anläggande och drift av tunnelbana till Nacka och söderort
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (”SLL”) hänvisar till mark- och
miljödomstolens föreläggande, aktbil. 872, och anför följande.
Domstolen har föreslagit att komplettera SLL:s föreslagna villkor 3 med ett stycke som anger
att ”Kontrollprogrammet ska, i de delar det avser verksamhet inom det område där
influensområdena för SLLs vattenverksamhet respektive Svenska Kraftnäts vattenverksamhet i
projektet City Link etapp 2 överlappar varandra, godkännas av tillsynsmyndigheten”.
SLL noterar inledningsvis att Svenska kraftnät i sina yttranden (aktbil. 278, 279, 351, 710 och
889) uttryckt att det finns behov av att samarbeta kring analyser över vilken tunnel som orsakar
vad och hur infiltrationsanläggningar ska uppföras men även kring samarbete av mätdata mellan
de båda projekten. Svenska kraftnät har vidare signalerat att affärsverket före byggstart kommer
redovisa larm- och åtgärdsnivåer till länsstyrelsen för de grundvattenrör som ingår i
kontrollprogrammet. I ett av sina yttranden (aktbil. 710), där Svenska kraftnät beretts tillfälle att
yttra sig bl.a. över SLL:s konsoliderade villkorsförslag, aktbil. 608, har de angett följande:
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några
ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat
från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta
remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

SLL delar uppfattningen att parterna behöver samarbeta kring analyser,
infiltrationsanläggningar och åtgärdsnivåer. SLL har ett idag ett väl fungerande samarbete med
Svenska kraftnät där affärsverkets uppfattning inhämtas innan samråd med tillsynsmyndigheten
enligt föreslaget villkor sker. SLL och Svenska kraftnät har i dessa delar ett lika stort intresse av
att samsyn nås. SLL anser inte att det är nödvändigt att lägga till ett ytterligare steg i villkoret
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för kontrollprogram avseende just Svenska kraftnäts verksamhet eftersom det orsakar ytterligare
administrativ börda för såväl SLL som för tillsynsmyndigheten. För det fall domstolen finner
det önskvärt att formalisera kontakten mellan SLL och Svenska kraftnät föredrar SLL att detta
sker genom att stycke två och fyra kompletteras så att samråd även ska ske med Svenska
kraftnät i de delar som berör affärsverket. SLL:s uppfattning är att det i sådant fall inte behöver
föreskrivas i villkoret att godkännande av tillsynsmyndigheten ska lämnas.

Stockholm den 16 april 2019
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, genom
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