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Mark- och miljödomstolen 

 

Vid NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, har Swedavia AB (Swedavia) 

ansökt om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport på fastigheten Sigtuna 

Arlanda 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.  

 

Swedavia har yrkat att mark- och miljödomstolen lämnar bolaget tillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken (1998:808) att vid Stockholm Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet på 

tre rullbanor i en omfattning av högst 350 000 flygrörelser per år, samt därutöver högst  

10 000 helikopterrörelser för s.k. ickekommersiell trafik samt att, vid behov, göra de 

nybyggnationer samt om- och tillbyggnader som anses nödvändiga för denna verksamhet. 

 

Swedavia har yrkat att mark- och miljödomstolen ger bolaget rätt att operera flygplatsen 

enligt ett bananvändningsmönster med tillämpning av parallella mixade operationer i 

högtrafik, d.v.s. samtidiga starter och landningar på parallellbanorna (bana 1 och bana 3), 

på det sätt som anges i tillståndsansökan, kallat sökt alternativ. 

 

Swedavia har åtagat sig att aktivt medverka i det internationella arbetet med att utveckla 

tekniker för flygoperativa procedurer för trafikavveckling, som kan användas för att så 

långt möjligt begränsa antalet överflygningar över Upplands Väsby nuvarande tätort som 

genererar en maximalljudnivå överstigande 70 dB(A). 

 

Swedavia har även yrkat att mark- och miljödomstolen lämnar bolaget tillstånd enligt 11 

kap. miljöbalken till 

• reglering av vattenståndet i Halmsjön (i enlighet med Vattendomstolens dom 1975-07-03 

i mål VA 93/1974), 

• bortledande av grundvatten från försörjningstunnlar (i enlighet med Stockholms 

tingsrätts, miljödomstolen, dom 2000-06-21 i mål nr M 354-99), 

• en kylanläggning med uttag av kylvatten i Halmsjön (i enlighet med Stockholms 

tingsrätts, miljödomstolen, dom 2000-05-10 i mål nr M 441-99, ändrad genom 

miljödomstolens dom 2008-08-26 i mål nr M 3042-07), 

• bortledande av grund- och ytvatten m.m. för nyttjande av Långåsen respektive Halmsjön 

som energilager och energikälla (akvifärlagret) (i enlighet med Nacka tingsrätts, 

miljödomstolen, dom 2008-08-26 i mål nr M 3042-07) och Länsstyrelsens i Stockholms 

län beslut 2010-11-26, dnr 535-2010-14850, 

samt till åtgärder för att bibehålla befintliga vattenanläggningar. 

 

Swedavia har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen;meddelar verkställighets-

förordnande för den ansökta verksamheten enligt 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken. 
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Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

skriftligen senast den 30 april 2012 i 35 exemplar till NACKA TINGSRÄTT, mark- och 

miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand och gärna även via e-post 

mmd.nacka@dom.se. Domstolens målnummer M 2284-11 ska anges.  

 

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

Mörnås, c/o Sigtuna kommun, Kommunhuset, Södergatan 20, 195 85 Märsta. Telefon  

08-591 260 16. E-postadress ann.mornas@sigtuna.se. 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Upsala 

Nya Tidning. 


