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Mark- och miljödomstolen 

 

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Stockholm Vatten VA AB i 

sammandrag ansökt om följande förändringar av verksamheten vid Henriksdals 

avloppsreningsverk. 

 Fördubblad kapacitet för avloppsrening vid Henriksdals reningsverk med ökad 

kapacitet för förbehandling och en ny pumpstation i Sickla, benämnd Bromma 

pumpstation. 

 Fem istället för dagens tre utloppsledningar vid Danvikstull. 

 Utökad biogasutvinning ur externt organiskt material (t.ex. matavfall) vid Henriksdals 

reningsverk. 

 Utökning av avloppsnätet från dagens cirka 200 mil med ytterligare 1,5 mil i form av 

en ny bergförlagd avloppstunnel från Bromma till Henriksdal, allt i Stockholm, 

Huddinge och Nacka kommuner. 

 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet 

Stockholm Vatten yrkar tillstånd  

 till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk i Nacka och Stock-

holms kommuner med ledningsnät i Stockholms och Huddinge kommuner avseende en 

maximal genomsnittlig veckobelastning om 2,7 miljoner max gvb pe samt att mottaga 

och utöver fettavskiljarslam röta externt organiskt material vid reningsverket om 

maximalt 100 000 ton/år, 

 att utföra den utbyggnad av Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät, som 

den utökade verksamheten förutsätter, 

 att släppa ut behandlat avloppsvatten i Saltsjön i Stockholms- och Nacka kommuner, 

 allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ansökan och i övrigt i målet. 

 

 

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till vattenverksamhet 

Stockholm Vatten yrkar tillstånd 

 att från avloppstunneln i byggskedet pumpa bort allt inläckande grundvatten med hjälp 

av pumpar placerade i tunneln inom fastigheterna Åkeshov 1:1, Ålsten l :1, Hägersten 

1:1, Liljeholmen 1:1, Enskede Gård l :1 samt Slamstationen 1, 

 att från avloppstunneln i driftskedet pumpa bort allt inläckande grundvatten med hjälp 

av pump placerad i tunnelns slut vid Sickla inom fastigheten Slamstationen 1, 

 att på fastigheter inom lerområdena Åkeshov (Nockeby 1:1 och Åkeshov 1:1), Ålstens 

brygga (Ålsten 1:1), Smedslätten (Ålsten 1:1 , Ålsten 1:34, Ålsten 1:35, Ålsten 1:36, 

Ålsten 1:37, Ålsten 1:38 och Ålsten 1:39), Örnsberg (Aspudden 2:1 och Hägersten 1:1) 

och Liljeholmen (Årsta 1:1) vid behov infiltrera vatten i jord och/eller berg för att 

upprätthålla godtagbara grundvattennivåer för att undvika skada i bygg- och 

driftskedet, 

 att anlägga och bibehålla nödvändiga anläggningar för ovan angiven bortledning 

respektive infiltration, 
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 att anlägga ytterligare två utloppsleclningar för det renade avloppsvattnet i Saltsjön 

inom fastigheten Sicklaön 37:42 och samfälligheten S:71, 

 allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ansökan och i övrigt i målet. 

 

Yrkanden om tvångsrätt 

Stockholm Vatten yrkar rätt enligt 28 kap. 10 § 2 och 6 p. miljöbalken att ta i anspråk mark 

och vattenområden hörande till fastigheterna Åkeshov 1:l , Ålsten 1:1, Hägersten 1:1, 

Liljeholmen 1:1, Enskede Gård 1:1, Slamstationen 1, Nockeby 1:1, Ålsten 1:34, Ålsten 

1:35, Ålsten 1:36, Ålsten 1:37, Ålsten 1:38, Ålsten 1:39, Aspudden 2:1, Årsta 1:1, Sicklaön 

37:42 och samfälligheten S:71. 

 

Avloppstunnelns sträckning löper från nuvarande Bromma Avloppsreningsverk ner till 

Källviken, under Brommas sydvästra strand mot Mälaren till Smedslätten 

(Brommatunneln), från Smedslätten över till Eolshäll (Mälarpassagen), vidare österut mot 

Liljeholmen, Årsta och Gullmarsplan till Sicklaanläggningen vid Hammarby Industriväg 

(Söderortstunneln). Den närmare sträckningen och de områden som påverkas framgår av 

aktbil. 26 till ansökan. 

 

Drygt 1 800 fastigheter har angetts som sakägare, dvs. berörda av projektet i olika 

avseenden. Ägarna till de fastigheter som berörs anges i bilaga M till ansökan, aktbil. 1, 

och i bilaga 11, aktbil. 34. Uppgifterna kan inhämtas digitalt via domstolens hemsida 

www.nackatingsratt.domstol.se  under rubriken ”Uppmärksammade mål”.Varje 

fastighetsägare får ett exemplar av denna kungörelse. 

 

En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 

 

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand 

eller via e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast den 19 augusti 2016. Domstolens 

målnummer M 3980-15 ska anges. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen 

inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får 

avvisa senare framställda yrkanden. 

 

Mark- och miljödomstolen kommer att göra en undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen om 

mark- och miljödomstolar den 8 och ev. 9 juni 2016 kl. 09.00, med inledning på Bromma 

reningsverk, Drottningholmsvägen 490 i Bromma. Undersökningen syftar till att ge 

domstolen en geografisk orientering och en övergripande beskrivning av de arbeten, 

anläggningar och processer som ingår i projektet. Frågor och synpunkter liksom yrkanden 

från myndigheter och enskilda kommer inte att tas upp vid detta tillfälle. Syftet är också att 

underlätta och effektivisera den fortsatta förberedelsen av målet. När förberedelsen är 

avslutad kommer målet att sättas ut till en huvudförhandling med syn av de olika platser 

och anläggningar som behövs till följd av de yrkanden och synpunkter som har framställts i 

målet. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Monica 

Mårtensson, tele 08-50829840, monica.martensson@stockholm.se, Stadshuset, 

Stadsledningskontoret, Hantverkargatan 1, 105 35 Stockholm. 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

 

http://www.nackatingsratt.domstol.se/

