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EG-domstolen ger föreningen rätt överklaga beslut inom Miljöbalk och PBL
EG-domstolen gav 15 oktober i mål C-263/08 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
rätt att överklaga målet om tillstånd att bygga en kraftlednings- och arbetstunnel i Hjorthagen
mot Fisksjöäng. Trots att alla instanser upp till Högsta domstolen avvisat föreningen och även
den privatperson, som företrätts i målet, beslöt Högsta domstolen på DLVs begäran att föra
målet till EG-domstolen för hörande om svensk lags diskriminerande bestämmelser att miljöskyddsföreningar måste ha minst 2000 direkta medlemmar för att få talerätt i miljöfrågor.
Högsta domstolen förklarade målet vilande men Stockholms stad, som bygger tunnlarna för
att Fortum ska kunna lägga ned kraftledningen på den sträcka staden vill exploatera med nya
bostäder och kontor, fortsatte bygget med utsprängning av tunnlarna. Arbetstunneln mynnar
rakt igenom en ekbacke och tvärs över en våtmark med fridlysta grod- och kräldjur. Utsprängningen sker mitt i Nationalstadsparkens viktiga spridningsväg och därtill inne i en värdekärna,
som enligt stadens redovisning ska bevaras för evig tid p g a sina värdefulla biotoper. I närområdet finns den enda kvarvarande populationen av den bredbandade ekbarkbocken i NordEuropa och här fanns en värdefull fallen jätteek som spridningsväg, som nu bortflyttats.
I sak berörs även fråga om bortledning av inläckande grundvatten från tunnlarna samt infiltrering av vatten i jord och berg som kompensation. Grundvatten bildas i Hjorthagsberget och
från en springbrunn rinner vattnet västerut nedför berget mot våtmarken. Uppe i Hjorthagen
sprängs ett schakt rakt ned varpå ett ställverk byggs och i Fisksjöäng vid Lillsjön byggs ställverk vid tunnelmynning där. I dessa fall leds vatten bort till en lågpunkt in mot arbetstunneln.
Enligt EG-direktiv 85/337/EEG med tillhörande bilagor spelar det ingen roll om grundvatten
leds bort för någon användning eller ej. Här har svensk rättstillämpning varit helt felaktig.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:
1)

Ett sådant projekt som det i målet vid den nationella domstolen, som avser
bortledning av inläckande grundvatten från en kraftledningstunnel och
infiltration av vatten i jord eller berg för att kompensera för eventuell
grundvattensänkning samt utförande och bibehållande av anläggningar för
bortledandet och infiltrationen, omfattas av punkt 10 l i bilaga II till rådets
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003,
oberoende av för vilken slutanvändning grundvattnet är avsett och, i
synnerhet, oberoende av huruvida vattnet är föremål för någon senare
användning.

2)

Medlemmar av den berörda allmänheten, i den mening som avses i
artiklarna 1.2 och 10a i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35,
ska ha rätt att föra talan mot beslut genom vilka en instans, som ingår i en
medlemsstats domstolsväsende, har tagit ställning till en ansökan om
tillstånd för ett projekt, oberoende av vilken roll de, genom att delta i
förfarandet i nämnda instans och yttra sig där, kan ha haft vid
handläggningen av nämnda ansökan.

3)

Artikel 10a i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, ska tolkas
så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning genom vilken rätten till
rättslig prövning av ett beslut angående en verksamhet som omfattas av
tillämpningsområdet för nämnda direktiv, i dess ändrade lydelse, förbehålls
miljöskyddsföreningar som har minst 2 000 medlemmar.

EU-kommissionen har i sitt yttrande helt stött DLVs ståndpunkt. Även generaladvokaten för
EG-domstolen gav 2 juli DLV rätt. Hela domen innebärande att avvisningen upphävs finns på
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0263:SV:HTML

Vi kommer att granska tidigare domar att avvisa DLV och om möjligt begära resning i målen.
Övrigt
DLVs överklagan av tillstånd för ett nytt kraftvärmeverk i Hjorthagen och mot Lilla Värtan
kommer även att tas upp av EG-domstolen. Det gäller bl a vår talerätt om utsläpp från verket.
Även när det gäller prövningen av Stockholms läckande stadsgasnät har föreningens klagan
avvisats och vi har även där överklagat till Högsta domstolen. En prövning i miljööverdomstolen har dock skett på initiativ av en berörd föreningsmedlem och dom väntas inom kort.
Detaljplan Dp 2006-06878-54 för Värtapiren, Casablanca 1, antogs 19 oktober i Stockholms
kommunfullmäktige. Piren avses byggas långt ut i Lilla Värtan för större och flera fartyg och
ytan på den planerade utfyllnaden blir ca 50 procent större än Riddarholmens.
De sju planerade punkthusen på norra delen av Kampementsbacken byggs inte meddelade
borgarrådet Alvendal vid ett besök där i början av juni. Efter flera års kamp fick de boende på
Kampementsbacken på Gärdet och DLV m fl rätt mot kommunen. Grönområdet bevaras nu.
I augusti meddelade Stockholmshem att man vill bygga ”Stockholmsfyren” vid Lidingöbrons
fäste i Ropsten. Byggnaden skulle bli 54 våningar eller 187 meter hög, några meter lägre än
Malmös landmärke Turning Torso. Värtaverkets skorstensrök torde slå in i husets övre del.
Exploateringsnämnden har markanvisat de två stålgasklockorna i Hjorthagen till bostäder och
kontor. En tegelklocka planerades användas som tillfällig scen för Operan men det stoppades.
Stadsbyggnadsnämnden godkände i september detaljplan för bebyggande i Hjorthagen västra
med intrång i Nationalstadsparkens spridningsväg både vid de gamla gasverksvillorna och i
Hjorthagsparken. Oersättliga värdekärnor med viktiga biotoper riskerar att spolieras.
Djurgårdens IF har återkommit med förslag att använda Östermalms IP för en lägre fotbollsarena med kansli och ny fotbollsplan vid Storängsbotten. Vi har föreslagit att flytta fotbollen
till en ny arena i Värtabassängen, som ska fyllas ut, men där vill staden nu bygga höghus.
Stadsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till detaljplan för utvidgning av Gröna Lund
norrut. Nya stora åkattraktioner kommer att byggas, som blir störande för omgivningen. Samtidigt ska sommarserveringen Lindgården intill rivas och ersättas med hotell eller museum.
DLVs Per Schönning och Mats Gullberg leder vandring på Gärdet, längs Kampementsgatan
där ”stadsvillorna” skulle ha byggts, vidare till Hjorthagen och längs Husarviken till Ropsten.
Samling 25 oktober kl 10.30 på busshållplats vid T-banestation Gärdet, utgång Värtavägen.
Haga-Brunnsvikens vänner ordnar en ljusfest vid Brunnsviken den 1 november kl 16–19.
Vår högt uppskattade styrelsemedlem Kerstin Nilsson, en av grundarna till DLV, avled i slutet
av sommaren. Hon växte upp i Hjorthagen i det då nya Abessinien och har under åren verkat
mot de hela tiden växande energianläggningarna i bostadsområdet. Hon var en av de drivande
i motståndet mot planerna att bygga ett järnsvampverk på Frihamnspiren. Utifrån detta motstånd bildades DLV den 17 maj 1984. Vi saknar Kerstin oerhört!
Per Schönning, ordförande

