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SAKEN 
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Avrinningsområde: 73/74 N: 6345608 E: 584545   SWEREF99 TM 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Oskarshamns kommun tillstånd till vattenverk-

samhet enligt miljöbalken att inom Applerumeåns svämplaneområde, på fastigheten 

Djurhult 1:5, inom de områden som markerats på karta, se domsbilaga 1, utföra 

schakt- och fyllningsarbeten samt anlägga tre fördröjningsdammar.  

 

Villkor 

Mark- och miljödomstolen föreskriver följande villkor för tillståndet. 

1. Vattenverksamheten – inbegripet åtgärder för att minska störningar – ska ut-

föras i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen angivit i ansök-

ningshandlingarna och övrigt uppgett eller åtagit sig i målet, om inte annat 

följer av denna dom. 

2. Arbetena ska ske under torrperiod, dvs. när det område som omfattas av till-

ståndet saknar ytvattensamlingar. 
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3. Arbeten får inte ske i Applerumeån. Utfyllnad får inte ske närmare åns hu-

vudfåra än 5 m vid utfyllnader där väg- och järnväg korsar ån och i övrigt  

40 m. 

4. Vid utfyllnad och andra arbeten vid brofästen och väg ska siltgardin eller 

motsvarande användas. 

5. Arbeten får inte bedrivas annan tid än helgfri måndag-fredag kl. 07 – 18. 

6. Lagring av kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske utanför ut-

fyllnadsområdet och på invallad och tät yta försedd med nederbördsskydd. 

Lagret ska vara skyddat mot påkörning. 

7. Tankning av fordon får inte ske i utfyllnadsområdet. Spill och läckage ska 

omgående samlas upp och tas om hand och saneringsutrustning finnas till-

gänglig. När arbetsmaskiner inte används, t.ex. nattetid, får de inte ställas 

upp inom utfyllnadsområdet. 

8. Kontrollprogram ska upprättas senast sex veckor innan arbetena påbörjas. 

Programmet ska omfatta såväl utsläpps- som recipientkontroll med angi-

vande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. 

 

Biotopskyddsdispens 

Mark- och miljödomstolen lämnar Oskarshamns kommun dispens enligt 7 kap. 11 § 

miljöbalken, att lägga igen ett åkerdike mellan följande punkter: 6345371; 585003 

och 6344971; 585165, SWEREF99 TM. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen beslutar att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller 

kraven i 6 kap. miljöbalken så att den specifika miljöbedömningen kan slutföras. 

 

Arbetstid 

De genom denna dom tillståndgivna arbetena för vattenverksamhet ska vara utförda 

inom 10 (tio) år efter det att domen vunnit laga kraft. 
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Oförutsedd skada 

Anspråk på ersättning för oförutsedd skada, enligt 24 kap. 18 § miljöbalken, ska för 

att få tas upp till prövning framställas till mark- och miljödomstolen inom 5 (fem) år 

från utgången av den ovan angivna arbetstiden. 

 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen ändrar inte den avgift på 70 000 kronor som genom be-

slut den 1 oktober 2019 fastställts för målets prövning. 

 

Rättegångskostnader 

Oskarshamns kommun förpliktigas att betala ersättning för rättegångskostnader till 

Länsstyrelsen i Kalmar län med 29 600 kronor. På beloppet ska betalas ränta enligt 

6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

Mark- och miljödomstolen avslår Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråds yr-

kande om ersättning för rättegångskostnader. 

 

Avvisade yrkanden 

Mark- och miljödomstolen avvisar föreningen Skydda Skogens och Viråns och 

Oskarshamnsbygdens vattenråds yrkanden. 

 

_____________ 
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ANSÖKAN 

 

Bakgrund 

 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde med kombiter-

minal, Kvastmossen, strax väster om södra infarten till Oskarshamn. Projektet inne-

bär anläggande av ca 130 ha ytor för verksamheter, väg och järnväg på område som 

idag utgörs av naturmark. Av dessa ligger ca 15 ha inom svämplan för Appleru-

meån som rinner igenom området. Vid höga flöden översvämmas Applerumeån och 

en del av närliggande mark försätts under vatten. För att kunna anlägga industriom-

rådet behöver marken schaktas, fyllas ut och höjas upp för att inte riskera att över-

svämmas. Eftersom projektet medför schakt och utfyllnad i översvämningsområdet 

är åtgärderna tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 11 kap. miljöbalken. Utfyllna-

den inom svämplanen innebär också igenfyllnad av ett åkerdike som omfattas av bi-

otopskydd, varför ansökan även omfattar dispensansökan för detta. 

 

Yrkanden 

 

Oskarshamns kommun yrkar att mark- och miljödomstolen  

1. lämnar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att inom fastigheten Djurhult 1:5 

i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökan utföra 

schakt-och fyllningsarbeten samt anlägga fördröjningsdammar inom Apple-

rumeåns svämplaneområde, 

2. lämnar dispens från biotopskyddet för igenläggande av åkerdike, 

3. fastställer arbetstiden såvitt avser den ansökta vattenverksamheten till 10 år 

från den dag tillståndsdomen vinner laga kraft, 

4. bestämmer tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada 

på grund av den ansökta vattenverksamheten till 5 år räknat från dagen för 

arbetstidens utgång, 

5. föreskriver villkor och kompensationsåtgärder i enlighet med sökandens för-

slag nedan, samt 

6. godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Förslag på villkor 

1. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden an-

givit i ansökan jämte bilagor och i övrigt åtagit sig i målet. 

2. Arbetena ska ske under torrperiod, dvs. när huvuddelen av svämplanen är 

torrlagt. 

3. Ett skyddsavstånd till ån om minst 5 m ska hållas vid utfyllnader där väg- 

och järnväg korsar ån och i övrigt om minst 40 m.  

4. Buller till följd av verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 

högre bullernivåer utomhus vid bostäder än vad som följer av Naturvårds-

verkets allmänna råd för buller från byggplatser (NFS 2004:15). 

5. Tankning av fordon samt hantering av kemikalier och avfall ska ske på ett 

sådant sätt att risken för förorening av mark och vatten minimineras. Lag-

ring av kemikalier och flytande farligt avfall får endast förekomma på inval-

lad och tät yta försedd med nederbördsskydd. Lagringen ska vara skyddad 

mot påkörning. Spill och läckage ska omgående samlas upp och tas om hand 

och saneringsutrustning finnas tillgänglig. 

6. Vid anläggningsarbeten ska arbetsmaskiner drivas med miljöklassade driv-

medel och miljöanpassade oljor samt absorbenter finnas tillgängliga. 

7. Sökanden ska senast sex veckor innan arbetena påbörjas lämna in ett kon-

trollprogram till länsstyrelsen. 

8. Tillståndet får inte tas i anspråk innan detaljplanen för området vunnit laga 

kraft. 

 

Förslag på kompensationsåtgärder 

Oskarshamns kommun föreslår följande kompensationsåtgärder. Kommunen ska, 

för förlust av svämplan, utföra och bekosta kompensationsåtgärder enligt 16 kap.  

9 § miljöbalken. Åtgärderna ska i första hand genomföras inom område 1-3 i enlig-

het med det förslag som kommunen presenterat i målet. För område 1 ska höjning 

av bottennivå i dike för att åstadkomma längre översvämningsperioder utföras. För 

område 2 ska kommunen, genom skogsbruksplanen, styra den skogliga förvalt-

ningen för att skapa en våtmarksbiotop. För område 3 ska kommunen genom bio-

topvård skapa naturlig dämning och uppväxtmiljöer för fisk. 
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Om planerade åtgärder inom aktuella områden inte är möjliga att genomföra ska 

motsvarande kompensationsåtgärder utföras på annan plats i samråd med länsstyrel-

sen. Områdena för kompensationsåtgärder ska omfatta cirka 5 ha och åtgärderna ska 

vara utförda senast inom arbetstiden för den tillståndgivna vattenverksamheten. 

Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor avseende utformning, utförande och 

uppföljning av kompensationsåtgärderna. 

 

Teknisk beskrivning 

 

Karaktäristiska flöden i Applerumeån strax uppströms utfyllnadsområdet 

 Flöde (m3 /s) 

Högvattenflöde, 100-års återkomsttid (HHQ100) 6,9 

Högvattenflöde, 50-års återkomsttid (HQ50) 6,2 

Medelhögvattenflöde (MHQ) 2,8 

Medelvattenföring (MQ) 0,5 

Medellågflöde (MLQ) 0,05 

 

 

Höjd- och koordinatsystem 

Höjdangivelserna i denna ansökan med bilagor anges i höjdsystemet RH2000. Det 

koordinatsystem som används i bilagor och ritningsbilagor till denna ansökan är 

Sweref 99 1630. 

 

Geologi och hydrogeologi 

Marken i det planerade industri- och logistikområdet utgörs av uppstickande berg-

områden och lägre liggande områden dominerade av torvmark. De flesta av sän-

korna är förbundna med varandra, antingen topografiskt eller genom dräneringsdi-

ken och vattendrag som mynnar ut i Applerumeån. De större sänkorna finns huvud-

sakligen i den östra delen av detaljplaneområdet medan den västra delen utgörs av 

högre liggande mark. Utredning om grundvattenförhållandena i området har gjorts. 
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Åtgärdernas omfattning 

Åtgärderna omfattar utfyllnad av ca 15 ha inom Applerumeåns svämplan och inne-

bär bortschaktning av torv och annat jordmaterial på platsen samt utfyllnad och höj-

ning av marknivåerna. Utfyllnader planeras för att möjliggöra anläggandet av indu-

stri- och logistikområdet Kvastmossen. Utfyllnaderna görs med sprängsten och syf-

tet är att skapa industri- och upplagsytor samt ytor för vägar och järnväg. Själva 

broarna över Applerumeån omfattas inte av tillståndsansökan eftersom dessa inte är 

projekterade än. Brofundamenten kommer endast att beröra ett ytterst begränsat vat-

tenområde och de avses hanteras med en anmälan om vattenverksamhet när det blir 

aktuellt att anlägga dessa. Anläggandet av utfyllnaderna för industri- och logistik-

området måste göras innan det blir aktuellt att anlägga broarna.  

 

En del av schaktmassorna kommer att användas för att anlägga en bullervall sydöst 

om logistik- och industriområdet. Övriga schaktmassor kommer att återanvändas 

inom industri om behov finns. I annat fall kommer de att fraktas bort för återan-

vändning eller deponi på annan plats. 

 

Utfyllnaderna vid brolägena görs i torrhet med fem meters skyddsavstånd till Ap-

plerumeån. Förutom just vid broarna kommer utfyllnaden och fördröjningsdam-

marna inte att anläggas i nära anslutning till Applerumeån, utan ett skyddsavstånd 

på minst 40 m mellan ån och utfyllnaden kommer att hållas. Åtgärderna kommer att 

genomföras när det är lågvatten, dvs. under sommarhalvåret, och kommer att pågå 

under många år. Ytorna öster om Applerumeån planeras att fyllas ut i en första 

etapp och ytorna väster om ån planeras att fyllas ut i ett senare skede. 

 

För att avrinningen till Applereumeån inte ska förändras kommer fördröjningsdam-

mar att anläggas. Tre av dessa kommer att anläggas inom Applerumeåns svämplan 

och innebär därmed också schakt och utfyllnad (dammvallar) i vattenområde. 

 Fördröjningsdam 1 planeras uppta en yta på ca 5 300 m2 och ha en volym 

på ca 7 700 m3. Föreslaget medeldjup är ca 1,5 m. Bottennivå planeras ligga 

på ca +21,5 m. Dammen kommer att anläggas genom viss schaktning i de 
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innersta delarna av dammen och i övrigt genom att dammvallar läggs upp 

runt dammen. 

 Fördröjningsdam 2 planeras uppta en yta på ca 3 800 m2 och ha en volym 

på ca 5 200 m3. Föreslaget medeldjup är ca 1,4 m. Bottennivå planeras ligga 

på ca +22 m eller lägre. Dammen kommer att anläggas genom att vallar 

läggs upp kring dammen. Schaktning är inte nödvändig för att dammen ska 

få erforderlig volym. Däremot kan det eventuellt bli aktuellt med schaktning 

inom svämplan för att säkerställa stabiliteten i dammens vallar, beroende på 

underliggande materials bärighet. 

 Fördröjningsdam 3 planeras uppta en yta på ca 4 000 m2 och ha en volym 

på ca 3 500 m3. Föreslaget medeldjup är ca 1 m. Bottennivå planeras ligga 

på ca +21,5 m eller lägre. Dammen kommer att anläggas genom att vallar 

läggs upp kring dammen. Schaktning inom svämplan är inte nödvändig för 

att dammen ska få erforderlig volym. Däremot kan det eventuellt bli aktuellt 

med schaktning inom svämplan för att säkerställa stabiliteten i dammens 

vallar, beroende på underliggande materials bärighet. 

 

Logistik- och industriområdet omfattar även vägar och en järnväg med broar där de 

passerar över Applereumeån. Tillståndsansökan omfattar även schakt- och utfyllnad 

inom Applereumeåns svämplan för vägar och järnväg fram till brolägena. Totalt är 

det ca 31 000 m3 massor som behöver schaktas bort och ca 48 000 m3 massor som 

behövs för utfyllnaden inom svämplan (ca 26 000 m3 massor som ersättning för 

bortschaktad torv och ca 22 000 m3 massor för uppfyllnad från dagens markyta till 

nivån för översvämning vid 100-årsflöden). 

 

De organiska jordlagren i torvområdena är relativt täta och deras vattenhållande för-

måga är god. Att grundvattensänka vid urschaktning av torvområdena kommer inte 

att ge någon god effekt eftersom grundvattnet hålls kvar i den organiska jorden. 

Grundvattensänkning för urschaktning av torvområdena är således inte menings-

fullt. Urschaktning inom dessa områden får istället ske under grundvattenytan. 

Schaktarbeten invid befintlig järnväg kommer att drivas framåt i mindre sektioner 

där urschaktning av sektionerna omgående följs av återfyllning. Detta förfarande 
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medför att risken för sättningsskador på järnvägen hålls till ett minimum. Även 

schaktning i närheten av Applerumeån kommer att utföras i mindre sektioner för att 

förhindra risk för dränering eller skred som kan påverka Applerumeån negativt. 

 

Övriga ytor schaktas och återfyllas i "strängar", där grävmaskinen från fast mark 

gräver ur så mycket den når och detta urschaktade område sedan återfylls. Grävma-

skinen ställer sig på återfyllet och schaktar ut nästa del av "strängen", som sedan 

återfylls och så vidare. När strängen är färdigschaktad kan området bredvid strängen 

schaktas ur och återfyllas, så att nästa sträng skapas intill den tidigare. Detta uppre-

pas till dess att området är urschaktat och återfyllt. 

 

Lokalisering 

 

Strax öster om planområdet ligger ett befintligt verksamhetsområde, bland annat in-

nehållande en skrotanläggning. Föreliggande exploatering bedöms, trots ianspråkta-

gandet av orörd mark, vara riktig, då den ligger i direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde som i allra högsta grad påverkar omgivningen. Det bedöms 

också vara bättre att samla industriverksamhet på en och samma plats, än att den är 

spridd på olika platser i kommunen. 

 

Vid en översiktlig bedömning av närområdet till Oskarshamn kan det konstateras att 

det inte bedöms finnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verk-

samhetsområden. Väster och norr om tätorten ligger bostäder och naturobjekt i nära 

anslutning till lämplig infrastruktur. Placeringen på annan plats än i anslutning till 

befintligt industriområde skulle också troligen skapa fler och längre transporter. 

Slutsatsen är därför att det aktuella området vid södra infarten är det mest ändamåls-

enliga för fortsatt verksamhetsutbyggnad i Oskarshamn. Sökt verksamhet samt ut-

fyllnad i översvämningsområde styrs helt av lokaliseringen av industriområdet och 

svämplanens geografiska utbredning. 
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Planbestämmelser 

 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan (antagen den 10 mars 2003) pekar kommunen ut området 

kring den södra infarten som ett utvecklingsområde för verksamheter. Planområdet 

finns även med i den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad (antagen den 

10 februari 2014). De planerade åtgärderna strider inte mot översiktsplanen. 

 

Detaljplan 

Området omfattas för närvarande inte av detaljplan. En detaljplaneprocess har in-

letts och detaljplan håller på att tas fram parallellt med tillståndsansökan. Planbe-

stämmelserna för aktuella utfyllnadsområden inom svämplanen är Industrigata, In-

dustri och lager, Kombiterminal och Järnväg. Sökt verksamhet kommer att ligga 

helt i linje med den nya detaljplanen. 

 

Riksintressen och skydd av områden 

Närmsta riksintresse är väg E22, riksväg 37, Åsavägen/Gröndalsvägen samt en bi-

bana till järnvägen Stångådalsbanan. Strandskyddet längs Applerumeån kommer att 

upphävas när detaljplanen träder i kraft. Området berörs i övrigt inte av några områ-

desskydd, såsom naturreservat, Natura 2000-områden, vattenskyddsområde eller 

liknande. 

 

Artskydd 

 

I utfyllnadsområdet har inga arter som omfattas av artskyddsförordningen noterats. 

Inte heller har några övriga rödlistade arter, signalarter eller arter som omfattas av 

artskyddsförordningen hittats inom det vattenområde (Applereumeåns svämplan) 

som berörs av utfyllnaden. 

 

 

 

 



  Sid 11 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM  

 
M 4495-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Samrådsprocessen 

 

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes den 28 febru-

ari 2019. Vidare har ett öppet samrådsmöte skett med allmänheten samt berörda 

närliggande organisationer den 4 april 2019. Samrådet har annonserats i lokaltid-

ningarna Barometern OT och Östra Småland den 16 mars 2019. Skriftligt samråd 

har skett med myndigheter genom e-post. Under samråden har det givits möjlighet 

att inkomma med synpunkter på den planerade verksamheten såsom den beskrivits i 

samrådsunderlaget. En samrådsredogörelse, vilken innefattar de inkomna yttran-

dena i sin helhet, har upprättats. Därefter har länsstyrelsen beslutat att verksamheten 

medför betydande miljöpåverkan. 

 

Rådighet 

 

För att få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet i det område som 

vattenverksamheten berör. Oskarshamns kommun har köpt fastigheten, men fastig-

hetsregleringen är vilande hos Lantmäteriet intill dess att detaljplanen vinner laga 

kraft. Kommunen bedöms därigenom ha erforderlig rådighet. 

 
Miljökonsekvenser 

 

Åtgärderna innebär ianspråktagande av naturmark som översvämmas vid höga flö-

den i ån. Området berörs inte av några dokumenterat skyddsvärda områden eller 

riksintressen. Naturinventering i området har inte heller visat att det finns några sär-

skilda naturvärden i utfyllnadsområdet. Applerumeån har dock en relativt artrik 

fiskfauna. Det biotopskyddade diket kommer också att försvinna men inga särskilda 

naturvärden har hittats däri eller i närliggande omgivning. De beräkningar som ge-

nomförts visar att sökt verksamhet inte medför någon påverkan vad gäller dämning 

eller översvämning uppströms eller nedströms planområdet. 

 

Utfyllnaden kommer att göras vid lågvatten, vilket innebär att Applerumeån inte är 

översvämmad. Schakt och utfyllnad för anläggande av ytor kan därmed ske utan 
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risk för grumlingsspridning till ån. Påverkan på ytvatten (Applerumeån och ned-

ströms) bedöms ha en liten negativ konsekvens, framförallt på grund av de eko-

systemtjänster som försvinner i den berörda delen av svämplanen. Svämplanen som 

försvinner utgör dock endast två procent av åns totala svämplan. Det föreligger 

även en viss risk för olycka med arbetsmaskiner. Som skyddsåtgärd kommer 

schaktning och utfyllnad att göras med ett skyddsavstånd på minst 40 m från ån, 

förutom vid de planerade brofästena (väg och järnväg) där skyddsavståndet är 5 m. 

Dagvattnet från de utfyllda ytorna kommer att fördröjas så att det blir samma avrin-

ning från området till ån som vid nollalternativet. Mot bakgrund av ovanstående be-

döms konsekvenserna av åtgärderna i Applerumeån och nedströms vara små. 

 

Under arbetstiden kommer också transporter och arbetsmaskiner att medföra ökade 

utsläpp till luft och buller. Det finns även en risk för utsläpp, genom exempelvis 

olyckor med arbetsmaskinerna. Konsekvenserna av påverkan under arbetstiden be-

döms bli små. Verksamheten bedöms också medföra en liten påverkan på land-

skapsbilden – området är stort men ligger huvudsakligen omgivet av skogsmark. 

 

Biotopskyddsdispens 

 

Det biotopskyddade diket är ett rakt åkerdike utan omgivande träd och buskar och 

har låga naturvärden enligt den naturinventering som gjorts. Diket ligger mitt i det 

planerade industri- och logistikområdet, vilket gör att igenläggningen av detta inte 

kan undvikas utan stor påverkan på planerade ytor. Åkermarken kring diket kom-

mer också att försvinna. Mot bakgrund av detta bedöms det finnas särskilda skäl att 

meddela dispens från biotopskyddet. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

 

Sökt verksamhet berör ytvattenförekomsten Applerumeån (SE SE634841-153130) 

som mynnar i kustvattnet Påskallavikområdet (SE633846-154163). Ingen grundvat-

tenförekomst finns i området. De planerade åtgärderna bedöms inte påverka miljö-

kvalitetsnormer eller kvalitetsfaktorer negativt. De planerade åtgärderna inverkar 
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dock negativt gällande uppnåendet av miljömålet Myllrande våtmarker. Sammanta-

get bedöms påverkan från åtgärderna vara liten. 

 

Ytvatten 

Miljökvalitetsnormer för Applerumeån är god ekologisk status till år 2021 och god 

kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten idag är satt till 

måttlig pga. att hydrologi, morfologi och konnektivitet visar på hög, måttlig respek-

tive måttlig status, där de bägge sistnämnda parametrarna varit styrande för klass-

ningen. Vattenförekomsten har det nationella problemet med förhöjda halter av 

kvicksilver och bromerade difenyleter (PBDE) som främst beror på luftdeposition. 

Dessa problem gör att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status. Sökt verk-

samhet påverkar miljökvaliteten endast genom att två procent av åns svämplan för-

svinner. Detta medför dock inte någon försämring på kvalitetsfaktornivå. 

 

Miljökvalitetsnormer för Påskallaviksområdet är god ekologisk status 2027 och god 

kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen idag är satt till måttlig, där status av 

bottenfauna i kombination med näringsämnen har varit utslagsgivande för bedöm-

ningen. Vattenförekomsten har det nationella problemet med förhöjda halter av 

kvicksilver och bromerade difenyleter (PBDE) som främst beror på luftdeposition. 

Dessa problem gör att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status. 

 

Sökt verksamhet påverkar inte miljökvaliteten i vattenförekomsten för någon miljö-

kvalitetsfaktor. 

 

Luft 

Sökt verksamhet medför utsläpp till luft under anläggningstiden. Detta bedöms 

dock inte medföra någon risk för att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet över-

skrids. Sammantaget bedöms sökt verksamhet inte medföra att någon miljökvali-

tetsnorm inte klaras eller att någon kvalitetsfaktor försämras. 
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Enskilda intressen och sakägare 

 

Oskarshamns kommun äger berörd mark och det har inte framkommit några motstå-

ende enskilda intressen till sökt verksamhet under samrådsprocessen varför det har 

bedömts inte finnas några enskilda sakägare i ärendet. 

 

Ersättning 

 

Sökanden bedömer att den planerade vattenverksamheten inte kommer att föranleda 

några ersättningsgilla skador för omgivningen. Skulle sådana skador mot förmodan 

ändå uppkomma föreslås att reglering sker i den ordning som gäller för oförutsedda 

skador. 

 

Arbetstid och tid för oförutsedd skada 

 

Arbetstiden har föreslagits till tio år. Detta motiveras med att utfyllnaden ingår i ett 

mycket stort industri- och logistikområde som kommer att byggas ut i etapper, med 

början i östra delen där det inte är någon utfyllnad i vatten. Kommunen vill dock 

inte påbörja arbetena med industriområdet innan beslut från mark- och miljödom-

stolen angående utfyllnaden i vatten är lagakraftvunnet, trots att de första delarna 

inte utgör utfyllnad i vatten. Även processen med fastställandet av detaljplanen av-

vaktas till detta beslut kommit. För att inte riskera att kommunen inte kan färdig-

ställa vattenverksamheten på grund av en för snävt tilltagen arbetstid, bör denna be-

stämmas till tio år. 

 

Tiden för oförutsedd skada har föreslagits till fem år. Då det inte finns några sakä-

gare i närområdet till utfyllnaden och beräkningar visar att det inte uppstår någon 

påverkan på fastigheter utanför det planerade industriområdet bedöms denna tid 

vara väl tilltagen. 
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Kontroll av verksamheten 

 

Kontrollprogram kommer att upprättas i samråd med länsstyrelsen innan arbetena 

påbörjas. 

 

YTTRANDEN M.M. 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län tillstyrker ansökan och anser att det finns särskilda skäl 

för dispens från biotopskyddet. Länsstyrelsen anser att tillståndet ska förenas med 

villkor om att fördröjningsdammarna ska förses med oljeavskiljare och att tillstån-

det inte får tas i anspråk innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen an-

för bland annat följande. 

 

Utförd naturvärdesinventering täcker bara in naturvärden på "land" och har utförts 

inom ramen för arbetet med detaljplanen. Ingen inventering har genomförts av vat-

tendraget utan man har sökt information i tillgängliga databaser (t.ex. Artportalen, 

elfiskeregistret). Avsaknaden av även vanliga arter i dessa databaser behöver dock 

inte innebära att de inte finns utan det kan bero på att ingen har letat. 

 

De dagvattendammar som planeras inom området kommer att rena och fördröja av-

rinningen av regnvatten (upp till 10-års regn) även om de på inget sätt går att jäm-

ställa med naturliga svämplan/våtmarker i deras betydelse för den biologiska mång-

falden. Vid kraftigare nederbörd än 10-års regn tolkar länsstyrelsen underlaget som 

att orenat dagvatten kommer att tillföras Applerumeån och slutligen Smältevik.  

Den hydrauliska utredningen visar att dämnings- och översvämningseffekterna ut-

anför området är små. Applerumeån är ett relativt litet vattendrag som mynnar i 

Smältevik som är ett av de absolut artrikaste och mest värdefulla områdena för vår-

lekande fisk som finns i Kalmar län. Det är svårt att överblicka den totala påverkan 

på Applerumeån och Smältevik eftersom åtgärderna i föreliggande ansökan endast 

berör en del av planerad verksamhet i området. Frågor som rör dagvattenhantering 

ska dels lösas inom ramen för detaljplanearbetet, dels vid prövning enligt 9 kap. 

miljöbalken av den verksamhet som ska etableras i området. Det är viktigt i denna 
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och kommande prövningar att hänsyn tas till de höga naturvärdena som finns i kust-

området Smältevik utanför Applerumeåns mynning. 

 

Vid schaktning och utfyllnad finns risk för att grumlande och förorenande ämnen 

når Applerumeån och även Smältevik. Sökanden har framfört att åtgärderna därför 

ska utföras under torra förhållanden för att undvika påverkan på vattendraget. Det 

innebär att arbetet utförs under sommarhalvåret, vilket är den tid på året då många 

arter har sin lek- och uppväxtperiod. Länsstyrelsen bedömer dock att det är den 

lämpligaste tiden för genomförande. Även om arbetena ska utföras under torra för-

hållanden kan t.ex. häftiga skyfall under sommaren medföra kraftig grumling av 

vattendrag och kustvatten. Länsstyrelsen godtar kommunens förslag till skyddsåt-

gärd att siltgardin eller liknande ska finnas vid arbeten med utfyllnad vid brofästen. 

 

När det gäller kompensationsåtgärder har kommunen delat in det aktuella området 

efter hur värdefulla man bedömt dem vara utifrån ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald. Länsstyrelsens instämmer i bedömningen att det av sökanden benämnda 

område A skulle kunna ha en negativ påverkan på vattenkemin i Applerumeån och 

att området troligtvis har låga naturvärden. Länsstyrelsen anser att det är en rimlig 

bedömning att försöka kompensera för förlusterna av habitat och ekosystemtjänster 

inom område B och C. Det är positivt att föreslagna kompensationsåtgärder (1-3) 

ligger i anslutning till det område som berörs av verksamheten och att de dels inne-

bär återskapande av tidigare blöta områden, dels biotopförbättring samt förstärkning 

av svämplan i de nedre delarna av Applerumeån. Dessa åtgärder bör medföra en re-

ell naturvårdsnytta jämfört med om ingen kompensation genomförs, och bidra till 

en ökning av naturvärdena eller bidra till att upprätthålla naturvärdena på platsen. 

Det bör framgå av tillståndet vilka ramarna är för kompensationsåtgärderna, bland 

annat så bör den yta som åtgärderna minst ska omfatta framgå.  

 

Länsstyrelsen tillstyrker att villkor och försiktighetsmått för detaljutformningen av 

åtgärderna kan delegeras till länsstyrelsen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn kommun har inget att invända mot ansö-

kan och anför följande. Vid avfallsanläggningen Storskogen, belägen utanför inven-

teringsområdets sydöstra del, har rapporterats ett trettiotal observationer av olika 

rödlistade fågelarter under perioden 2012–2020. Beträffande risk för grumling i Ap-

plerumeån i samband med åtgärder vid de planerade brofästena anser nämnden att 

det kan finnas behov av att skyddsutrustning, t.ex. siltduk, finns tillgänglig i arbets-

området. Detta med anledning av det förhållandevis korta skyddsavståndet på minst 

fem meter. 

 

Sveriges geotekniska institut (SGI) anför följande. SGI noterar att tillfrågade myn-

digheter, MSB, HaV och Naturvårdsverket, avstått från att yttra sig i redovisat sam-

råd och att det därmed, i underlagen, inte finns något yttrande från en myndighet 

gällande översvämningsrisk. SGI bedömer att schakt- och återfyllningsarbeten, in-

vid delar av befintlig järnvägssträckning och där torvmäktigheterna är stora, kan bli 

krävande att utföra med hänsyn till stabilitet och förutsätter att detta beaktas vid 

fortsatt projektering. Enligt vad SGI uppfattar så finns inga förorenade områden i 

närheten utan åtgärderna kommer att påverka naturmark som översvämmas. SGI 

avstår från att lämna synpunkter gällande miljögeoteknik. 

 

Föreningen Skydda Skogen vill att ansökan ska avslås. Föreningen yrkar samman-

fattningsvis följande: 

- att mark och miljödomstolen ålägger sökanden att redovisa varför före-

ningen Biologiska sällskapet i Oskarshamn inte funnits med bland dem som 

föreslagits delta i samrådsprocessen inför samråd om vattenverksamhet,  

- att domstolen ska ålägga sökanden att komplettera ansökan med redovisning 

som visar hur dag- och svämvatten ska renas, en bedömning om Natura 

2000-området Storö kan påverkas negativt av utsläpp från anläggning och 

drift av det område som omfattas av ansökan av vattenverksamhet, samt 

med uppgifter som gör det möjligt att pröva ansökan enligt gällande lagstift-

ning som rör bevarade av brukningsvärd jordbruksmark,  

- att prövningen av ansökan om vattenverksamhet ska ske som en samlad 

prövning enligt miljöbalken,  



  Sid 18 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM  

 
M 4495-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

- att domstolen låter ansökan om vattenverksamhet vara vilande tills dess 

Länsstyrelsen i Kalmar län har avgjort frågan om ett marint biotopskydds-

område ska inrättas i Smältevik,  

- att domstolen fastställer villkor för vilken typ av verksamhet som får bedri-

vas av sökanden inom Applerumeåns svämplan och närliggande tillrinnings-

område,  

- att mark- och miljödomstolen ska pröva om det är lagenligt att ansökan prö-

vas samtidigt som länsstyrelsen bedriver ett arbete för att inrätta ett marint 

biotopskyddsområde, och  

- att domstolen ska pröva om markägare vid Smältevik ska räknas som sakä-

gare. 

 

Till stöd för dessa yrkanden anför föreningen bland annat följande. Föreningen har 

tolkat ansökan som att den omfattar åtgärder som både rör anläggandet av verksam-

hetsområdet och dess permanenta drift. Både samrådsunderlaget och miljökonse-

kvensbeskrivningen beskriver dock främst konsekvenser under anläggningstiden. 

Det nya verksamhetsområdet ska användas för en kombiterminal där föreningen ut-

går från att farligt gods kommer att hanteras. Sökanden har inte presenterat några 

som helst begränsningar för vilken typ av verksamhet utöver en kombiterminal som 

kan komma att tillåtas inom verksamhetsområdet. Föreningen vill att miljökonse-

kvenserna under den permanenta driften utreds och bedöms, däribland rening av 

dagvatten och kemisk ogräsbekämpning på bangårdar.  

 

Sökanden har enligt föreningen Skydda Skogen inte redovisat vilken påverkan ut-

släpp av dag- och svämvatten kan innebära för vattenkvalité och naturvärden ned-

ström planområdet. Därmed uppfyller ansökan inte kravet i miljöbalken att en mil-

jökonsekvensbeskrivning ska omfatta de områden som kan antas komma att påver-

kas betydligt av en sökt verksamhet. Föreningen anser att riskerna med utsläpp av 

sväm- och dagvatten är så pass betydande att mark- och miljödomstolen, för att be-

vilja ansökan, bör villkora att vatten inte avleds till Applerumeån. De utfyllnader 

som kommunen avser att göra i Applerumeåns svämplan innebär att föroreningar 

under anläggningsfasen medför risker för negativ miljöpåverkan på vattenmiljön i 
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Smältevik och i Natura 2000-området Storö. Inom planområdet finns skyddsvärd 

brukningsvärd jordbruksmark och ett flertal arter som omfattas av artskyddsförord-

ningen, bland annat hasselsnok och duvhök. 

 

Viråns- och Oskarshamnsbygdens vattenråd yrkar att domstolen ska föreskriva att 

miljön runt vattendragen inte blir parklik, att tiden för oförutsedd skada ska vara 

längsta möjliga och att sökanden åläggs att genomföra vattenprovtagning avseende 

förorenande ämnen och grumling. Vattenrådet anför bland annat följande. Appleru-

meån och Klämnabäcken är vattendrag som sannolikt redan i dag är hårt belastade 

av läckage från gamla deponier, vilket är en del som vattenrådet jobbar för att åt-

gärda. De hoppas att de höga naturvärdena i planområdet påverkas så lite som möj-

ligt och att dagvattnet tas om hand på ett så naturligt sätt som möjligt. De förordar 

starkt naturlig anpassad markyta och vegetation, samt att vattendragen definieras 

som "vatten med höga naturvärden", dvs. att de ekologiskt funktionella kantzonerna 

görs 20–30 meter breda. Tiden för oförutsedd skada ska vara längsta möjliga, för att 

beakta risken för att Smältevik, som är tänkt att gynna de kollapsande fiskbestånden 

i Östersjön, ska påverkas negativt av markarbeten uppströms Applerumeån.  
 

SÖKANDENS BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

 

Kommunen vill förtydliga följande. Huvudsyftet med de dagvattendammar (fördröj-

ningsdammar) som ingår i ansökan är att ersätta den flödesdämpande effekt som går 

förlorad när svämplan fylls ut. Dammarnas funktion är alltså primärt att ta upp och 

sakta ner vattenflödet, och dammarna utgör en skyddsåtgärd för att motverka nega-

tiva effekter av utfyllnaden av svämplan. Fördröjningsdammarna kommer dock 

även att ha en reningseffekt på dagvattnet från utfyllnadsytorna. Vid kraftigare ne-

derbörd än 10-års regn finns inte samma reningsbehov av dagvattnet som vid nor-

mala regn eftersom det kommer att innehålla försumbara föroreningshalter – det är i 

princip rent regnvatten som behöver ledas förbi dammarna. Sökanden anser därför 

inte att det är befogat med ytterligare skyddsåtgärder vid nederbördsmängder över-

stigande 10-årsregn. 
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Utöver kombiterminalen är det inte klart vilka framtida verksamheter som kan 

komma att etablera sig inom området. Varken dessa verksamheter eller reningen av 

dagvatten från dessa verksamheter ingår i prövningen i detta mål. Dessa frågor får i 

stället hanteras i förhållande till de enskilda verksamheterna, och i detaljplanen. Ef-

tersom framtida verksamheter på ytorna inte omfattas av denna prövning ser sökan-

den inte något skäl att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med en utredning 

där man redogör för vilka halter av olika särskilt förorenande och prioriterade äm-

nen som förväntas i Applerumeån och Smältevik. Om någon mer förorenande indu-

stri eller annan verksamhet skulle etableras på ytorna kommer särskilda krav på re-

ning av dagvatten från denna att ställas. Till exempel planeras redan nu för en far-

ligtgodsyta med särskild rening, men detta berör inte sökt verksamhet.  

 

I förhållande till den verksamhet som ingår i ansökan, dvs. schaktning, utfyllnad 

och anläggandet fördröjningsdammar inom svämplan, har möjligheterna att nå mil-

jökvalitetsnormerna god ekologisk och god kemisk status i Applerumeån beskrivits 

i ansökan. Dessa bedöms inte påverkas av ansökt vattenverksamhet. Eftersom vat-

tenverksamheten som ingår i ansökan inte bedöms påverka miljökvalitetsnormerna i 

Applerumeån saknas skäl att bedöma påverkan i Smältevik. 

 

Anordning för oljeavskiljning i dammarna kan vara befogat som ett komplement till 

dagvattenreningen som kan komma att krävas av verksamhetsutövare för specifika 

ytor och verksamheter. Sökanden åtar sig därför att utforma fördröjningsdammarna 

som ingår i ansökan med oljeavskiljande funktion. Att förse dessa dammar med täta 

bottnar anses däremot varken vara befogat eller ändamålsenligt.  

 

Om domstolen anser att dispens från biotopskyddsreglerna behöver sökas yrkas att 

en sådan medges. Den planerade verksamheten är av sådant allmänintresse att sär-

skilda skäl ska anses finnas och att dispens därför ska medges. Det allmänintresse 

som åberopas utgörs av behovet av industri- och logistikytor i Oskarshamn. En lo-

kalisering av dessa ytor till området vid den södra trafikplatsen innebär att majorite-

ten av gods- och trafiklogistiken kan förläggas hit. Härigenom kommer en mycket 
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stor del av den tunga trafiken som nu går via Oskarshamns centrum att kunna mins-

kas, vilket bland annat minskar buller och luftföroreningar i centrum. 

 

DOMSKÄL 

 

Målets handläggning 

 

Mark- och miljödomstolen har den 7 och 8 april 2021 hållit huvudförhandling samt 

syn i det område där sökta åtgärder ska genomföras. 

 

Prövningens avgränsning 

 

Det är den sökande som bestämmer en ansökans avgränsning. Oskarshamns kom-

muns ansökan avser vattenverksamhet samt dispens från biotopskydd enligt miljö-

balken. Frågan om eventuella störningar från upplag av schaktmassor eller från 

framtida verksamhet på industriområdet omfattas inte av prövningen. Detaljplanen 

prövas i särskild ordning enligt vad som är föreskrivet i plan- och bygglagen. Det 

saknas enligt domstolens mening anledning att föranstalta om ytterligare utred-

ningsåtgärder, utan anser att de frågor som domstolen ska pröva är så pass utredda 

som dess beskaffenhet kräver. 

 

Partsställning för, och yrkanden från, ideella föreningar 

 

Mark- och miljödomstolen kan inledningsvis konstatera att såväl föreningen 

Skydda Skogen som Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd har framställt yr-

kanden i målet. Det finns därför anledning att här beröra frågan om hur dessa fram-

ställningar bör behandlas vid den aktuella prövningen, för att kunna avgränsa pröv-

ningen på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. 

 

I mål om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken an-

ses partsställning tillkomma, förutom sökanden i målet samt sådana företrädare för 

allmänna intressen som anges i 22 kap. 6 § miljöbalken, endast sådana fysiska och 
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juridiska personer som har ställning som sakägare. Såsom sakägare räknas den som 

kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet till följd av den verksamhet för 

vilken tillstånd söks, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen 

skyddat intresse och inte är enbart teoretiskt eller helt obetydligt (prop. 1997/98:45 

s. 476 ff. samt NJA 2004 s. 590). Härtill kommer enligt 16 kap. 13 § miljöbalken en 

rätt för vissa ideella föreningar att överklaga domar och beslut om bland annat till-

stånd, trots att själva saken inte rör organisationens egen rättsställning. Denna be-

stämmelse reglerar emellertid endast rätten att klaga på domar och beslut, inte rät-

ten att väcka talan i mål eller ärenden och inte heller rätten att formellt vara part i 

redan inledda processer (se Bengtsson, Bjällås m.fl., Miljöbalken (1998:808), 16 

kap. 13 §, Karnov 2020-01-01 [JUNO]). 

 

Av utredningen i målet framgår inte att föreningen Skydda Skogen eller Viråns och 

Oskarshamnsbygdens vattenråd är berörd av den verksamhet som tillståndsansökan 

avser på ett sätt som innebär att de ska tillerkännas partsställning till följd av att de 

är sakägare. Inte heller är de en sådan företrädare för allmänna intressen som anges 

i 22 kap. 6 § miljöbalken. Det har inte heller i övrigt framkommit någon omständig-

het som ger vid handen att någon av föreningarna intar ställning som part i mark- 

och miljödomstolen. Eftersom de inte är part kan de inte framställa några självstän-

diga yrkanden i målet vid mark- och miljödomstolen. Domstolen avvisar därför de 

yrkanden som har framställts av föreningen Skydda Skogen och Viråns- och 

Oskarshamnsbygdens vattenråd.  

 

Oaktat att dessa aktörer inte kan framställa några självständiga yrkanden har mark- 

och miljödomstolen likväl möjlighet att beakta vad de har anfört. Detta följer av 

domstolens utredningsskyldighet enligt 22 kap. 11 § miljöbalken, samt att domen, 

enligt 22 kap. 21 § miljöbalken, ska grundas på vad som har förekommit vid syn 

och annan förhandling inför domstolen och på vad handlingarna innehåller. Utöver 

den kortare sammanfattning av inkomna yttranden som redovisats inledningsvis i 

denna dom avser mark- och miljödomstolen emellertid inte att återge föreningarnas 

synpunkter. Detta betyder inte att synpunkterna inte har beaktats i relevanta delar. 
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Rådighet 

 

Enligt 2 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-

het ska verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där verk-

samheten ska bedrivas, för att få bedriva vattenverksamhet. Av 2 § framgår att var 

och en råder över det vatten som finns inom hans fastighet.  

 

Av ansökan framgår att Oskarshamns kommun har köpt fastigheten Djurhult 1:5, 

men att fastighetsregleringen är vilande hos Lantmäteriet intill dess detaljplanen 

vinner laga kraft. Kommunen har under handläggningen i domstolen lämnat in kö-

pekontrakt. Mark- och miljödomstolen anser att kommunen, genom ingivna hand-

lingar, visat att den har erforderlig rådighet.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har den 15 maj 2019 (531-1087-2019) beslutat att den 

ansökta verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att 

reglerna om specifik miljöbedömning i 6 kap. 28 § miljöbalken ska tillämpas. 

 

En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken ska enligt 

6 kap. 1 § samma balk innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med en 

miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, 

växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt på hushållningen 

med bland annat den fysiska miljön. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad be-

dömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö (6 kap. 3 § miljöbalken).  

 

Avsikten är att en miljökonsekvensbeskrivning ska ge ett så bra beslutsunderlag 

som möjligt från miljösynpunkt. Vidare ska den bidra till att en viss verksamhet, 

om den får komma till stånd, får så lite miljöpåverkan som möjligt. Den ska inne-

hålla de uppgifter som behövs för att uppfylla det redovisade syftet. När verksam-

heten eller åtgärden ska antas medföra en betydande miljöpåverkan ställs det även 
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vissa specifika krav på innehållet. Bland annat ska miljökonsekvensbeskrivningen 

då innehålla en redovisning av alternativ ifråga om platser och utformningar samt 

en motivering till varför ett visst alternativ har valts. I normalfallet krävs att sökan-

den redovisar möjliga alternativa platser för verksamheten tillsammans med till-

räckligt underlag avseende de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av de 

olika alternativen (se Mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål nr M 5005-

11). Om en miljökonsekvensbeskrivning innehåller sådana väsentliga brister att den 

inte kan läggas till grund för en bedömning av verksamhetens inverkan på miljön 

kan ansökningen komma att avvisas. Även om ansökan kan tas upp till prövning 

kan brister i miljökonsekvensbeskrivningen leda till att ansökan avslås, t.ex. om 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken inte är uppfyllda (jfr. NJA 2009 s. 321). 

 

Mark- och miljödomstolen anser att den i målet ingivna miljökonsekvensbeskriv-

ningen innehåller ett tillräckligt underlag vad gäller redovisning och bedömning av 

alternativa platser för verksamheten. Det kan bland annat konstateras att inför arbe-

tet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen över Oskarshamns stad (2014) 

och en detaljplan för området har ett antal alternativ till den valda lokaliseringen ut-

retts; dessa har sammanfattats i miljökonsekvensbeskrivningen. Med utgångspunkt i 

de uppgifter om hur samrådsprocessen har genomförts som anges i ansökan anser 

mark- och miljödomstolen vidare att det avgränsningssamråd som genomförts upp-

fyller kraven i 6 kap. 29–31 §§ miljöbalken. Domstolen anser att miljökonsekvens-

beskrivningen i övrigt utgör ett tillräckligt underlag för att kunna göra en slutlig och 

samlad bedömning av miljökonsekvenserna (6 kap. 35 § miljöbalken).  

 

Tillåtlighet 

 

Lokalisering 

Ändamålet med den ansökta vattenverksamheten är att skapa förutsättningar för an-

läggandet av ett industriområde, vars lokalisering i sig inte är föremål för prövning. 

Att välja någon annan plats för vattenverksamheten torde därför inte vara möjligt. 

Området omfattas inte av detaljplan. Mark- och miljödomstolen bedömer att den 
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ansökta verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig använd-

ning av mark och vattenresurserna samt med gällande översiktsplan. Verksamheten 

bedöms inte påverka miljön i något Natura 2000-område så att tillstånd krävs.  

 

Av 3 kap. 4 § miljöbalken följer att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse 

samt att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-

ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. Av förarbetena (1997/98:45 del 2, s. 31) fram-

går bland annat att det endast är väsentliga samhällsintressen som kan motivera av-

steg från bestämmelsen och då endast under sagda förutsättning. Väsentliga sam-

hällsintressen kan bland annat vara att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem (se prop. 1985/86:3 s. 53).  

 

Oavsett om den mark inom planområdet som föreningen Skydda Skogen gör gäl-

lande är sådan som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken anser mark- och miljödomstolen 

att de sökta åtgärderna utgör väsentliga samhällsintressen och att de, mot bakgrund 

av vad som framgår av ansökan angående åtgärdernas lokalisering, inte kan tillgo-

doses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Mot denna 

bakgrund anser domstolen att vad som anförts om brukningsvärd jordbruksmark 

inte utgör hinder mot att tillåta den ansökta vattenverksamheten. 

 

Sammantaget anser domstolen att platsen för åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. 6 § 

miljöbalken. Något hinder mot tillstånd föreligger inte heller enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Mark- och miljödomstolen bedömer, mot bakgrund av det underlag i dessa delar 

som framgår av ansökan, att den ansökta verksamheten inte ger upphov till sådan 

störning som skulle äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för vat-

tendraget. Hinder mot tillstånd föreligger därför inte enligt 5 kap. 4 § miljöbalken.  
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Strandskydd 

Inom strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas om de väsentligt förändrar livs-

villkoren för djur- eller växtarter (7 kap. 15 § 4 miljöbalken). Dispens från förbudet 

får meddelas under vissa förutsättningar (7 kap. 18 a och b §§ miljöbalken). Vid till-

ståndsprövning av vattenverksamhet ska det beaktas om verksamheten är avsedd att 

bedrivas i ett strandskyddsområde. En prövning likartad den som skulle ske om det 

var fråga om dispens direkt enligt 7 kap. ska då ingå som ett led i prövningen; en 

särskild dispensprövning ska inte göras (jfr 7 kap. 16 § 2). Det finns i regel hinder 

mot att meddela tillstånd till vattenverksamheten om förutsättningarna för dispens 

från strandskyddet inte är uppfyllda (jfr Högsta domstolens avgöranden i mål nr  

T 6460-19 och NJA 2008 s. 55). 

 

För att få meddela strandskyddsdispens måste det finnas ett särskilt skäl. Dessa 

framgår av 7 kap. 18 c § miljöbalken. Endast de skäl som framgår där kan ligga till 

grund för en dispens. Om det finns särskilda skäl ska det dessutom prövas om en 

dispens är förenlig med strandskyddets syften, 7 kap. 26 § miljöbalken. Strandskyd-

dets syften är dels att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig till-

gång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på 

land och i vatten. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer – mot bakgrund av de omständigheter i dessa 

delar som redovisats i ansökan – att området behöver tas i anspråk för att tillgodose 

ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap.  

18 c § 5 miljöbalken). Ett undantag får vidare anses förenligt med strandskyddets 

syften. Hinder mot att bevilja det söka tillståndet föreligger därför inte enligt be-

stämmelserna om strandskydd i 7 kap. miljöbalken. 

 

Sammanfattande bedömning 

Mark- och miljödomstolen gör sammanfattningsvis bedömningen att den sökta 

verksamheten är lämpligt lokaliserad och att det går att vidta sådana skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått som kan krävas enligt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, 
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samt att åtgärden inte kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig bety-

delse för människors hälsa eller miljön. Därmed är den ansökta vattenverksamheten 

tillåtlig enligt miljöbalken och tillstånd ska därför lämnas. 

 

Villkor 

 

Ett så kallat allmänt villkor bör föreskrivas enligt praxis. Detta innebär att verksam-

heten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Oskarshamns kom-

mun har angett eller åtagit sig i målet, såvida inte annat framgår av domen. 

 

Utöver det allmänna villkoret anser mark- och miljödomstolen att övriga villkor bör 

föreskrivas med utgångspunkt i vad kommunen har föreslagit, med de justeringar 

och förtydliganden som redovisas nedan. 

 Sökanden föreslår att arbetena ska ske under torrperiod, dvs. när huvuddelen 

av svämplanen är torrlagd. Domstolen anser att begreppet ”torrperiod” bör 

förtydligas och definieras på så sätt att det avser att det område som omfat-

tas av tillståndet saknar ytvattensamlingar. 

 Sökanden föreslår att ett skyddsavstånd till ån om minst 5 m till ån ska hål-

las vid utfyllnader där väg- och järnväg korsar ån och i övrigt om minst 40 

m. Domstolen anser att villkoret bör förtydligas så att det framgår att arbeten 

inte får ske i Applerumeån och att skyddsavstånden avser avstånd från åns 

huvudfåra. Arbetsmaskiner får köras inom skyddsavståndet men inga utfyll-

nadsarbeten får utföras där. 

 Kommunen föreslår att vid anläggningsarbeten ska arbetsmaskiner drivas 

med miljöklassade drivmedel och miljöanpassade oljor samt absorbenter fin-

nas tillgängliga. Mark- och miljödomstolen noterar att gällande regler om 

krav på miljöklassning av fordonsbränslen (Drivmedelslagen [2011:319]) 

innebär att bensin och diesel inte får saluföras om de inte uppfyller den 

lägsta miljöklassen eller en bättre miljöklass. Något särskilt villkor om mil-

jöklassade drivmedel behövs därför inte. I övrigt ska lagring av kemikalier 

och uppställning av arbetsmaskiner regleras på sätt som framgår av domslu-

tet. 
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 Sökanden föreslår att senast sex veckor innan arbetena påbörjas ska ett kon-

trollprogram lämnas in till länsstyrelsen. Domstolen anser att kontrollpro-

gram ska finnas men att något särskilt krav om att detta ska sändas till läns-

styrelsen inte behövs. 

 Kommunen föreslår att tillståndet inte får tas i anspråk innan detaljplanen 

för området vunnit laga kraft. Även länsstyrelsen anser att tillståndet ska för-

enas med ett sådant villkor. Syftet har av sökanden uppgetts vara att få en 

sammanhållen prövning av ianspråktagandet av området. I 22 kap. 25 § mil-

jöbalken anges att en dom i förekommande fall ska innehålla föreskrifter om 

villkor av olika slag (p. 6–13). Domstolen anser emellertid att det saknas 

stöd i miljöbalken för att göra ianspråktagandet av tillståndet beroende av en 

lagakraftvunnen detaljplan. Något sådant villkor ska därför inte föreskrivas. 

 I syfte att undvika grumling vid utfyllnadsarbeten har länsstyrelsen förordat 

att tillståndet ska förenas med ett villkor om att siltgardin eller annan lämpli-

gare teknisk lösning ska användas vid arbeten vid brofästen. Sökanden har 

inte motsatt sig att ett sådant villkor föreskrivs. Domstolen anser att tillstån-

det ska förenas med ett villkor i enlighet med länsstyrelsens förslag. 

 

Biotopskydd 

 

Kommunen har, enligt 21 kap. 3 § miljöbalken, hos mark- och miljödomstolen an-

sökt om dispens enligt 7 kap. 11 § för att lägga igen ett dike i jordbruksmark. Diket 

är delvis beläget utanför arbetsområdet för den ansökta vattenverksamheten, men 

åtgärden har direkt samband med denna. Diket omfattas av det generella biotop-

skyddet enligt 7 kap. miljöbalken. Det bedömdes vid naturvärdesinventeringen ha 

naturvärdesklass 4, vilket är den lägsta klassen. Kommunen menar att det finns sär-

skilda skäl för att medge undantag. Det allmänintresse som åberopas utgörs av be-

hovet av industri- och logistikytor i Oskarshamn.  

 

Länsstyrelsen anser att det finns särskilda skäl och tillstyrker därför ansökan om 

dispens från biotopskyddet. 
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Mark- och miljödomstolen gör följande överväganden. Möjligheten att ge dispens 

bör enligt praxis tillämpas restriktivt. Vid dispensprövningen ska en avvägning gö-

ras i det enskilda fallet mellan skadans betydelse för naturvärderna och tyngden i 

motiven för att vidta den åtgärd som orsakar skadan. Vid prövningen bör även 

vägas in om det finns andra lämpliga alternativ som innebär mindre skada på den 

skyddade biotopen.  

 

I det aktuella fallet framgår av utredningen att det biotopskyddade diket är ett rakt 

åkerdike utan omgivande träd och buskar. Det har låga naturvärden enligt den na-

turinventering som gjorts. Att diket har låga naturvärden utgör – som länsstyrelsen 

pekat på – inte i sig ett särskilt skäl för dispens. Vid en sammanvägd bedömning 

anser domstolen dock att de allmänna intressen som åberopats av kommunen över-

väger skadans betydelse för naturvärdena. Något relevant och rimligt alternativ fö-

religger enligt domstolens mening inte, då diket ligger mitt i det planerade industri- 

och logistikområdet. Mark- och miljödomstolen anser mot denna bakgrund att dis-

pens från biotopskyddet kan medges. En dispens i detta fall är förenlig med syftet 

att skydda biotoper. 

 

Kompensationsåtgärder 

 

Enligt 16 kap. 9 § miljöbalken får ett tillstånd förenas med skyldighet att utföra el-

ler bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen 

som verksamheten medför. Kompensationsåtgärder är inte en förutsättning för till-

låtlighet, och får inte vägas in i denna bedömning. Likväl kan det vara lämpligt att i 

det enskilda fallet föreskriva sådana åtgärder, under förutsättning att dessa kan kon-

kretiseras i sådan grad att skäligheten kan bedömas. 

 

Mark- och miljödomstolen kan konstatera att sökanden och länsstyrelsen är överens 

om att kompensationsåtgärder i någon form ska utföras. Vid huvudförhandlingen 

har dessa behandlats förhållandevis utförligt och sökanden har redogjort för olika 

förslag (1-3) på åtgärder på olika platser i och i anslutning till det planerade verk-

samhetsområdet. Den skada som föreslagna åtgärder ska kompensera för utgörs 
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främst av förlorad biotop samt mer naturlig rening av vatten och erosion/sedimen-

tation inom svämplanet som fördröjningsdammar inte kan tillgodose. Sökanden har 

uppgett att tiden för att genomföra åtgärderna bör sammanfalla med den i ansökan 

föreslagna arbetstiden. 

 

Mark- och miljödomstolen anser att de förslag som presenterats av sökanden i första 

hand är uttryckta som målsättningar, där omfattningen av föreslagna och nödvän-

diga åtgärder är svåra att bedöma. För kompensationsåtgärd 1 anförs exempelvis att 

”bottennivån i dike höjs upp, i omgångar vilka utvärderas”. Domstolen bedömer att 

de föreslagna kompensationsåtgärderna inte är så tydliga att de kan föreskrivas som 

en del av tillståndet. Det råder dessutom oklarhet i fråga om kommunens rådighet 

och eventuella krav på förprövning för vissa av åtgärderna. Med hänsyn till dessa 

brister anser domstolen vidare att det inte är lämpligt att överlåta åt tillsynsmyndig-

heten att konkretisera åtgärderna.  

 

Oaktat att kompensationsåtgärder inte föreskrivs som en del av tillståndet hindrar 

det inte kommunen från att i samråd med länsstyrelsen fullfölja de idéer och mål-

sättningar som redovisats i ansökan och i denna dom.  

 

Övriga frågor 

 

Arbetstiden har av kommunen föreslagits till tio (10) år. Mark- och miljödomstolen 

kan konstatera att genomförandetiden för de sökta åtgärderna kan komma att variera 

betydligt beroende på externa faktorer. I det aktuella fallet är det i första hand det 

villkor i form av en begränsning till att utföra utfyllnadsarbeten under torrperioder 

som kan påverka arbetstiden. Domstolen anser mot denna bakgrund att det saknas 

anledning att frångå sökandens förslag om en arbetstid om tio (10) år från lagakraft-

vunnen dom. Inte heller finns anledning att bestämma en annan tid för oförutsedd 

skada än den av kommunen föreslagna tiden om fem år (5). Tiden ska räknas från 

arbetstidens utgång. 
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Mark- och miljödomstolen har i beslut den 1 oktober 2019 bestämt prövningsavgif-

ten till 70 000 kr. Enligt 9 kap. 3 § förordningen (1998:940) om avgifter för pröv-

ning och tillsyn enligt miljöbalken ska domstolen, i samband med att handlägg-

ningen av ett mål om vattenverksamhet avslutas, pröva avgiftens skälighet. Med 

hänsyn till prövningens omfattning kan domstolen sätta ned eller efterskänka en av-

gift. Domstolen anser att det inte har kommit fram omständigheter som ger anled-

ning att ändra den avgift som tidigare har beslutats. Den ska därför fastställas till 

70 000 kr. 

 

Rättegångskostnader 

 

Av 25 kap. 2 § miljöbalken framgår att en sökande ska svara för motparternas kost-

nader vid mark- och miljödomstolen i ansökningsmål om vattenverksamheter. I be-

stämmelsens punkt 2 anges undantag från rätt till ersättning för organisationer en-

ligt 16 kap. 13 § miljöbalken. Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – som i 

målet yrkar ersättning för rättegångskostnader – omfattas av detta undantag. Deras 

ersättningsyrkande ska därför avslås.  

 

Domstolen noterar vidare att länsstyrelsen – som enligt 22 kap. 6 § miljöbalken är 

motpart i målet – yrkar ersättning för rättegångskostnader med 29 600 kr. Beloppet 

medges av kommunen.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-01) 

Överklagande senast den 1 juni 2021.  

 

 

Alexander Warnolf  Bertil Varenius 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Alexander Warnolf, ordförande, 

och tekniska rådet Bertil Varenius samt de särskilda ledamöterna Björn Clasinder 

och Karin Sigvardsson. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen 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 domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd 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 upp-
gifter 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 domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen 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 rättstillämpningen. 

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

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. 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 finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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