
Sid 1 (3) 
SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060102 

DOM 
2019-06-13 
Stockholm 

Mål nr 
M 3366-19 

Dok.Id 1511140 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

08-561 675 59 måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-03-04 i mål nr M 6762-18, se 
bilaga A 

PARTER 

Klagande 
Frötuna-Väsby Samfällighetsförening, 717917-2908  
BA  

Motpart 
1. Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067 
104 22 Stockholm 

2. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Svartviksslingan 28 
167 39 Bromma 

SAKEN 
Föreläggande att avlägsna rör i Norrsjöbäcken i Norrtälje kommun 
___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så

sätt att punkten 1 i länsstyrelsens föreläggande får följande lydelse: Kapa rören 

14 meter nedströms vägbron i Norrsjöbäcken inom fastigheten XXX. 

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet i övrigt.

____________________ 



Sid 2 
SVEA HOVRÄTT DOM M 3366-19 
Mark- och miljööverdomstolen 

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Frötuna-Väsby Samfällighetsförening har yrkat i första hand att Mark- och 

miljööverdomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut i sin helhet. Föreningen har 

yrkat i andra hand att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra länsstyrelsens beslut i 

enlighet med Sportfiskarnas förslag, dvs. att rören ska kapas 14 meter nedströms 

vägbron vilket innebär att 18 meter rör avlägsnas. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har medgett att beslutet ändras i enlighet med 

föreningens andrahandsyrkande. 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har motsatt sig bifall till 

föreningens förstahandsyrkande. Sportfiskarna har medgett att mark- och 

miljödomstolens dom ändras enligt föreningens andrahandsyrkande. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Frötuna-Väsby Samfällighetsförening har hänvisat till vad föreningen framfört 

tidigare och tillagt i huvudsak följande: Om rören tas bort kommer problemen med ras 

av sten och jord ned i utfallsrännan att komma tillbaka, vilket kommer leda till 

problem med vattenavrinningen. Rasrisken är störst vid den första delen av bäcken 

nedströms vägbron så det är av stor vikt att rören får ligga kvar i denna del. Om rören 

avlägsnas måste kanterna till bäcken släntas av, vilket skulle medföra att infartsvägen 

till bostadsfastigheten på XXX skulle försvinna och vägbron måste troligen 

förstärkas. Mark- och miljödomstolens dom bör i vart fall ändras enligt Sportfiskarnas 

förslag om inte den ändring som yrkas i första hand kan godtas. 

Länsstyrelsen har anfört att det förslag som Sportfiskarna har fört fram innebär en 

kompromiss som möjliggör fiskvandring samtidigt som det minskar underhålls- 

och/eller renoveringsbehovet av den gamla kastrännan. 

Sportfiskarna har anfört att föreningens andrahandsyrkande stämmer överens med 

Sportfiskarnas förslag. 



Sid 3 
SVEA HOVRÄTT DOM M 3366-19 
Mark- och miljööverdomstolen 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Föreningen har yrkat i första hand att länsstyrelsens beslut ska upphävas i sin helhet 

och i andra hand att punkten 1 i föreläggandet ska ändras så att rören kapas 14 meter 

nedströms vägbron, dvs. att 18 meter rör avlägsnas. Länsstyrelsen och Sportfiskarna 

har medgett ändring enligt föreningens andrahandsyrkande. 

Mot bakgrund av vad länsstyrelsen anfört, anser Mark- och miljööverdomstolen att det 

finns skäl att låta en del av rören nedströms vägbron vara kvar men att en del av dem 

bör avlägsnas. Mark- och miljööverdomstolen avslår därför föreningens yrkande om 

att länsstyrelsens föreläggande ska upphävas i sin helhet men bifaller andrahands-

yrkandet. Mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att punkten 1 i 

länsstyrelsens föreläggande får den lydelse som framgår av domslutet. 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Per Sundberg, tekniska rådet Dag Ygland samt 

hovrättsråden Li Brismo och Ulf Wickström, referent. 

Föredragande har varit Ulrika Agerskans. 



Sid 1 (3) 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2019-03-04 

meddelad i 

Nacka 

Mål nr M 6762-18 

Dok.Id 575193 

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 

Frötuna-Väsby Samfällighetsförening 

BA 

Motpart 
1. Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067 

104 22 Stockholm 

2. Sportfiskarna

Svartviksslingan 28 

167 39 Bromma 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2018-10-01 i ärende nr 535-10227-2015, se 

bilaga 1 

SAKEN 

Ang. föreläggande att avlägsna rör i Norrsjöbäcken, Norrtälje kommun. 

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar endast på det sätt överklagade beslutet att punk-

ten 1 i länsstyrelsens beslut ska ha följande lydelse: Avlägsna rören/kulverteringen 

av bäcken nedströms vägbron i Norrsjöbäcken inom fastigheten XXX samt att 

tiden för fullgörande av åtgärderna förlängs till den 30 november 2019.    

_____________ 



Sid 2 

NACKA TINGSRÄTT DOM M 6762-18 

Mark- och miljödomstolen 

BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Stockholm (länsstyrelsen) beslutade den 1oktober 2018 att 

förelägga Frötuna-Väsby Samfällighetsförening att avlägsna rör från bäcken 

inom fastigheten XXX samt att rensa bort de hinder i bäcken som skapar 

dämningsproblem. Vidare skulle vissa försiktighetsmått vidtas och restriktioner 

meddelades avseende tid för utförande av arbetet. Åtgärderna skulle vara 

genomförda senast den 31 mars 2019.  

Frötuna-Väsby Samfällighetsförening har nu överklagat beslutet till mark- och 

miljödomstolen. 

YRKANDEN M.M. 

Frötuna-Väsby Samfällighetsförening (föreningen) yrkar att Länsstyrelsens beslut 

ska upphävas i sin helhet. Vidare yrkar föreningen att de återställningsåtgärder som 

föreningen tillsammans med Sportfiskarna kommit överens om vid ett gemensamt 

platsbesök vid den aktuella utkastrännan den 17 oktober 2018, ska gälla. De kom då 

överens om att de rör som ligger norr om vägbron på fastigheten kan ligga kvar. De 

har även kommit överens om att de rör som ligger söder om vägbron kan kortas ner 

med ett eller två rör.  

Sportfiskarna har i hos domstolen framställt förslag på hur de anser att det 

överklagade beslutet ska justeras. De yrkar dels att rören nedströms vägen ska kapas 

14 meter, dvs att 18 meter rör ska avlägsnas, dels att hinder som skapar 

dämningsproblem i bäcken ska rensas bort.  

Föreningen har i yttrat sig med anledning av Sportfiskarnas förslag och ingett ett 

tidigare beslut från länsstyrelsen, i vilket framgår att länsstyrelsen vid en tidigare 

inspektion av rören på platsen lämnat ärendet utan vidare åtgärd. Föreningen 

vidhåller yrkandet att beslutet ska upphävas i sin helhet och upplyser om att vid 

mötet med Sportfiskarna diskuterades frågan om att ta bort ett eller två rör, vilket 

skulle innebära 8 respektive 16 meter rör. 



Sid 3 

NACKA TINGSRÄTT DOM M 6762-18 

Mark- och miljödomstolen 

DOMSKÄL 

Parterna har kommit överens om ett antal återställningsåtgärder avseende i målet 

aktuella rör i Norrsjöbäcken. Länsstyrelsen har yttrat sig i samband med 

rättidsprövningen och anser att de föreslagna åtgärderna kan godtas. I samband med 

överklagandet och efterföljande skriftväxling från parterna har det framkommit att 

oenighet råder om vad föreningen och Sportfiskarna kommit överens om. Det 

framgår av utredningen att parterna kommit överens om att de rör som ligger norr 

om vägbron i bäcken på fastigheten kan ligga kvar men det är oklart vad som 

överenskommits om rören nedströms bron och om länsstyrelsen i någon mån 

godtagit att de får ligga kvar.  

Mark- och miljödomstolen finner i likhet med länsstyrelsen att det kan godtas att de 

rör som ligger norr om vägbron får ligga kvar. Att rören söder om bron, som lagts i 

bäcken utan föregående prövning, skulle få ligga kvar har dock inte godtagits av 

länsstyrelsen. Inte heller domstolen anser att så ska få ske. Överklagade beslutet ska 

således ändras  på det sätt som framgår av domslutet. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD- 02) 

Överklagande senast den 25 mars 2019.  

Bjarne Karlsson   Ola Lindstrand 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och 

tekniska rådet Ola Lindstrand Föredragande har varit beredningsjuristen Maria 

Gustafsson.  
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