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Högsta förvaltningsdomstolen   2018-03-05 
 
 
Överklagande av beslut 
 
Kammarrättens i Jönköping beslut Mål nr 1403-17 
Länsstyrelsens i Södermanland beslut Dnr 343-246-2017 
 
Klagande 
 
132 fastighetsägare i Trosa samt 2 samfällighetsföreningar. 
 
Ombud 
 
Ingrid Benson 
e-post: ingrid.benson@bensonmedreg.com 
 
Anna Bohlin 
e-post: anna@bnuekonomi.se 
 
 
Skäl som åberopas för prövningstillstånd 
 
Infart Västra Trosa med åtföljande exploatering kommer att få stora negativa effekter på 
klimatet om projektet genomförs.  
 
Vi vill att Högsta Förvaltningsdomstolen prövar om Länsstyrelsen i Södermanland följt och 
riktigt tolkat gällande miljö- och klimatlagar i miljöbedömningen av projekt Infart Västra 
Trosa med åtföljande exploatering. Lagar som åberopas är: 
 
 
 

• Förvaltningslagen 1986:223, 27§ - nya omständigheter har inträffat. 
• Miljöbalken 1998:808, 1 kap 1§ - projektet främjar inte en hållbar utveckling. 
• Miljöbalken 1998:808, 17 kap. 3§ - projektet bör tillåtlighetsprövas. 
• Förordning 1998:905 om Miljökonsekvensbeskrivningar, Bil 2 - hänsyn bör tas till 

projektets omfattning, förening med andra projekt, utnyttjande av mark, lokalisering, 
effekternas omfattning och varaktighet m m. 

• Väglagen 1971:948, 10§ - ny väg får anläggas endast om den behövs för allmän 
samfärdsel. 

• Klimatlagen 2017:720, 2§ 1. - regeringens klimatpolitiska arbete ska syfta till att 
förhindra farlig störning i klimatsystemet. 
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Sambandet Infart Västra Trosa och klimatfrågan 
 
För att förstå hur Infart Västra Trosa kan ha effekter på klimatet måste man titta närmare på 
varför Trosa kommun vill bygga Infarten och hur Trosas geografiska läge ser ut. 
Trosa kommun består av tre tätorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, se karta.  
 
 

 
 
 
Trosa, även kallad Världens ände, ligger längst söderut på en återvändsväg, väg 218 
Ådavägen. Trosa är en pendlarkommun och pendlingen sker till största delen med bil. Idag är 
halva den yrkesarbetande befolkningen sysselsatt utanför kommunens gränser. I 
översiktsplanen 2015 uppges att redan idag är bilpendlingen en stor källa till kommunens 
klimatpåverkan. 
Vagnhärad och Västerljung ligger längs befintlig järnväg. Vagnhärad har omedelbar 
anknytning till E4 och Västerljung ligger nära E4. Trosa ligger längst ifrån järnväg och E4 av 
de tre tätorterna.  
 
Trosa kommuns målsättning är att öka befolkningen med 1,5-2% per år.  
Trosa kommuns planer är bebygga västra Trosa och södra Trosa (=Tureholmshalvön) och för 
att möjliggöra detta planerar kommunen en ny väg, Infart Västra Trosa.  
 
Infart Västra Trosa planeras byggas enbart för att användas av dem som kommer att bosätta 
sig i västra och södra Trosa. Det är också de som kommer att få finansiera vägen.  
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Några andra kommuninvånare har inget behov av den då den leder till en återvändsväg, 
Utterviksvägen på Tureholmshalvön. 
  
Tureholmshalvön är den stora halvön söder om Trosa (se karta) som betjänas av en väg 768, 
Utterviksvägen, och där Lagnöviken är det enda ställe som idag har något större antal 
permanentboende. I övrigt är det ett fritidshusområde. 
På Tureholmshalvön planerar Trosa kommun bygga minst 260 permanentbostäder. De 
utpekade områden för detta är Lagnö, Gillbergsvik, Hållsnäs och Käftudden, belägna cirka 10 
km från tätorten Trosa och ytterligare cirka 10 km från Vagnhärad. Se karta Geografisk 
avgränsning för uttag av exploateringsavgifter för Infart Västra Trosa. 
 

 
 
 
På Tureholmshalvön finns ingen kollektivtrafik, ingen service eller handel. För dem som 
kommer att bosätta sig här blir bilpendling en nödvändighet.  
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Konsekvenserna av att bygga samhällen så långt från arbete, service och kollektivtrafik är att 
biltrafiken kommer att öka och därmed utsläppen av växthusgaser, som i sin tur ger effekter 
på klimatet.  
 
Kommun och Länsstyrelse som tillåter detta agerar tvärtemot miljö- och klimatmålen 
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och ett Transportsnålt samhälle! 
 
Länsstyrelsen beslöt 2012-10-02 att Förbifarten (numera Infart Västra Trosa) inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Nya omständigheter har sedan beslutet 2012-10-02 inträffat vilka vi i skrivelse 2017-01-08 
begärt Länsstyrelsen beakta. 
 
Länsstyrelsen beslöt dock 2017-03-06 (Dnr 343.246-2017) att inte ompröva sitt beslut 2012-
10-02 eftersom de inte kan se att beslutet är "uppenbart oriktigt". 
   
Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 går inte att överklaga enligt 74§ i Väglagen.  
Länsstyrelsen har dock i beslutet 2017-03-06 (Dnr 343.246-2017) felaktigt angivit att beslutet 
gick att överklaga. Vårt överklagande gick till Förvaltningsrätten och senare Kammarrätten. 
Härmed har vi hamnat i en situation där sakfrågan negligerats och övergått i en fråga huruvida 
beslutet kan överklagas eller ej.  
 
Själva sakfrågan har således inte alls behandlats vilket vi härmed hoppas få en ändring på. 
 
Det är främst Länsstyrelsens i Södermanland beslut 2017-03-06 med Dnr 343-246-2017 som 
vi vill få en ändring på. 
 
 
 
Begärda ändringar 
 
Att projektet, Infart Västra Trosa och medföljande exploateringsplan, tillåtlighetsprövas enligt 
Miljöbalken 17 kap 3§, med särskilt beaktande av klimatmålen och den nya Klimatlagen som 
trädde ikraft den 1 januari 2018.  
 
Att Länsstyrelsens i Södermanland beslut den 6 mars 2017 med diarienummer 343-246-2017 
upphävs och prövas på nytt med beaktande av de "nya omständigheter" som har uppkommit 
sedan det ursprungliga beslutet av den 2012-10-02 med diarienummer 343-3342-2012 togs. 
 
Att Länsstyrelsen i Södermanland gör en ny bedömning huruvida Infart Västra Trosa kan 
antas "medföra betydande miljöpåverkan", då Länsstyrelsen i beslut 2012-10-02 inte 
tillräckligt har beaktat de kriterier som anges i bilaga 2 i förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Att Länsstyrelsen i Södermanland i den nya miljöbedömningen utökar influensområdet till att 
geografiskt omfatta hela projektet, d v s både Väg- och Exploateringsområde. Båda planerna 
måste ses som en enhet då det är helt beroende av varandra, blir det inte någon exploatering i 
detta område finns inget behov av en ny väg. 
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Prövning av tillåtligheten av Infart Västra Trosa med åtföljande 
exploatering 
 
Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 innebär inget ställningstagande till projektets tillåtlighet.  
 
Vi anser att projektets tillåtlighet ska prövas av regeringen med stöd av Miljöbalken 17 kap 
3§, då projektet (Infart Västra Trosa med åtföljande exploatering) inte främjar en hållbar 
utveckling. 
 
Naturmark på Tureholmshalvön planeras omvandlas till bostadsmark, där samhällen med 
flera hundra permanenthus är tänkt att byggas, långt ifrån tätorterna Trosa och Vagnhärad. 
Detta genererar ökat bilåkande, då arbete, service, handel och kollektivtrafik saknas på 
Tureholmshalvön. Trosa kommuns samhällsplanering går tvärtemot miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö samt klimatmålet ett Transportsnålt samhälle.  
 
Naturvårdsverket har den 7 november 2017 gett följande svar på frågan om Infart Västra 
Trosa och medföljande exploatering av västra och södra Trosa strider mot klimatmålen: 
 
Generellt anser Naturvårdsverket att hur transportsystemet utvecklas är av central betydelse 
för att ett flertal av de nationella miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Riksdagen har 2017 
beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk och att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser 2045. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. Flertalet utredningar har slagit fast att för att nå klimatmålen så kommer 
utveckling av renare fordon och bränslen inte att vara tillräcklig, utan trafikarbetet med bil 
och lastbil (liksom flyg) behöver också minska genom en inriktning mot mer transportsnål 
samhällsplanering. (Miljömålsberedningens betänkande SOU 2016:47, Fossilfri fordonstrafik 
betänkande SOU 2013:84, Nationell strategi för omställning av transportsektorn till 
fossilfrihet - Energimyndigheten Rapport 2017:07).  
Bebyggelseutvecklingen och vilken transportinfrastruktur som byggs har betydelse för hur 
transporternas utsläpp av koldioxid utvecklas. Detta eftersom våra val av transportsätt och 
vår efterfrågan på resor och transporter påverkas av hur den fysiska bebyggelsen och 
infrastrukturen är planerad och lokaliserad. Generellt anser Naturvårdsverket att de 
nationella klimatmålen (minskad klimatpåverkan från inrikes transporter med minst -70 % 
2030 jämfört med 2010, och nettonollutsläpp år 2045) ska vara styrande fo ̈r planeringen av 
bebyggelse och transportinfrastruktur.  
Trafiken har negativ inverkan på flertalet andra miljökvalitetsmål, däribland Bara naturlig 
försurning, Frisk luft, God bebyggd miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, 
Levande skogar – m fl.  
Ny transportinfrastruktur innebär alltid intrång, fragmentering och barriäreffekter i 
landskapet och påverkar den biologiska mångfalden negativt, oberoende av vilka 
försiktighetsmått och anpassningar som sker i nyinvesteringsprojekten.  
Samverkan mellan planeringen av transportinfrastruktur och markanvändning behöver vara 
inriktad på att sätta fokus på tillgänglighet, dvs, tillgänglighet till service, arbete osv snarare 
än bilburen rörlighet, t ex ”framkomlighet för fordon”. Denna tillgänglighet i och mellan 
städer och tätorter kan tillgodoses genom ett transportsnålt samhälle med täthet i 
bebyggelsestrukturen, funktionsblandning av bostäder och verksamheter, närhet till service 
och arbete osv, och prioritering av alternativa färdsätt till bil (gång- och cykeltrafik, 
kollektivtrafik).  
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Vi instämmer i de synpunkter som Naturvårdsverket framför ovan och vill använda dessa som 
stöd för prövning av tillåtligheten av projektet. 
 
Vi vill också ta stöd av den nya Klimatlagen (ikraft 2018-01-01) som lagfäster att regeringens 
klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen.  
 
Vi anser att projektet inte är förenligt med miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God 
bebyggd miljö i enlighet med Miljöbalken 1 kap. 1§. 
 
Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
 
För miljömålet God bebyggd miljö påpekar Naturvårdsverket (miljömål.se) att i 
samhällsplaneringen behövs det en ur miljösynpunkt bättre tillämpning av de befintliga 
regelverken, framför allt av plan- och bygglagen. Om kommunal översiktsplanering utvecklas 
kan den bli ett avgörande verktyg för flera delar inom God bebyggd miljö. Det behövs bland 
annat aktuella och relevanta planeringsunderlag och en samordnad planering av bebyggelse 
och infrastruktur. 
 
Den planerade exploateringen av Tureholmshalvön redovisas inte i nu gällande översiktsplan 
(2015) utan tillkom först efter kommunfullmäktiges beslut 2016-11-30.  
 
I och med kommunfullmäktigebeslutet den 30 november 2016 har projektets omfattning och 
geografiska räckvidd utökats vilket naturligtvis måste beaktas och föranleda en ny 
miljöbedömning. 
 
Tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken 
 
Enligt 17 kap. 3§ Miljöbalken får regeringen för ett visst fall förbehålla sig att pröva 
tillåtligheten av en verksamhet om 
  
verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 kap. 1§∗ skall främja kan 
antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag, 
 
∗Miljöbalken 1 kap, 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. 
 
Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
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Nya omständigheter 
 
De nya omständigheter som vi åberopar är: 
 

• Utökat påverkansområde 
 

• Beslut i kommunfullmäktige 30 november 2016 
 

• Parisavtalet 2015 
 
Länsstyrelsens beslöt 2017-03-06 att inte ompröva sitt beslut av den 2012-10-02 att Trosa 
förbifart inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för beslutet 2017-03-06 
angav Länsstyrelsen 27§ Förvaltningslagen (1986:223), se nedan. 
 
Enligt 27§ Förvaltningslagen gäller att om en myndighet finner att ett beslut, som den har 
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av 
någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt 
och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
 
I vår begäran till omprövning av Länsstyrelsens beslut av den 2012-10-02 informerade vi 
Länsstyrelsen om de nya omständigheter som tillkommit och begärde att Länsstyrelsen skulle 
beakta dessa. Länsstyrelsens motivering till beslutet 2017-03-06 löd "Länsstyrelsen kan inte 
av det som fastighetsägarna tar upp i sin begäran se att Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 är 
uppenbart oriktigt." 
 
Länsstyrelsens och vår tolkning av "nya omständigheter" skiljer sig åt. Att Länsstyrelsen 
själva ska bedöma om ett tidigare beslut som de tagit är felaktigt eller ej och att Länsstyrelsen 
själva bedömer om "nya omständigheter" uppkommit är för en lekman besynnerligt. Vi begär 
därför att Länsstyrelsen motiverar varför de inte anser att några "nya omständigheter" har 
inträffat sedan det första beslutet 2012-10-02. Helst ser vi dock att beslutet av den 2012-10-02 
upphävs och en ny bedömning av projektets miljökonsekvenser görs där de nya 
omständigheterna beaktas. 
 



 8 

 
Utökat påverkansområde 
 
Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 var grundat på de uppgifter som framtagits i Förstudie 
Förbifart Trosa senast reviderad 2012-09-05. Svart streckad linje på kartan redovisar 
Förstudieområdet. 
 
 

 
 
 
Influensområdet omfattade stora delar av Trosa kommun, framförallt de västra delarna 
inklusive området runt Lagnöviken samt hela Trosa tätort. 
 
Den 30 november 2016 tog kommunfullmäktige i Trosa ett beslut att utöka 
exploateringsområdet från att ha omfattat endast västra Trosa till att även inkludera hela 
Tureholmshalvön, se karta ovan Geografisk avgränsning för uttag av exploateringsavgifter för 
Infart Västra Trosa. Antal planerade tillkommande bostäder ökades till 670 (för att finansiera 
Infarten).  
Nya samhällen planerades i skärgårdsområdena Lagnö, Gillbergsvik, Hållsnäs och Käftudden 
med flera hundra hus belägna minst 10 km från tätorten Trosa.  
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Dessa tillkommande exploateringsområden finns inte upptagna i gällande översiktsplan 2015.  
 
Denna utökning av exploateringsområdet anser vi vara en av flera "nya omständigheter" som 
bör föranleda en ändring av Länsstyrelsens beslut 2012-10-02.     
 
 
Beslut i Kommunfullmäktige 30 november 2016 innebär ny geografisk avgränsning av 
projektet 
 
Beslutet i Kommunfullmäktige den 30 november innebar att den geografiska avgränsningen 
av projektet (Väg och Exploatering) utökades väsentligt, se karta ovan Geografisk 
avgränsning för uttag av exploateringsavgifter. 
Då Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 fattades gällde översiktplan 2010. Som synes av 
nedanstående markanvändningskarta från översiktsplanen 2010 fanns inga planer på att 
exploatera Tureholmshalvön med flera hundra permanentbostäder.  
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Eftersom Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 togs grundat på förutsättningar som då gällde 
(översiktsplan 2010) och som nu helt förändrats bör detta föranleda en ändring av beslutet. 
Beslutet i kommunfullmäktiga 2016-11-30 utgör en "ny omständighet" som bör beaktas. 
 
Ytterligare en anledning att ändra beslutet från 2012-10-02 är att omfattningen av 
exploateringen ökade kraftigt från 500 bostäder (Förstudien 2012) till 670 bostäder i 
kommunfullmäktiges beslut 2016-11-30.  
 
 
Parisavtalet 2015 - utsläppen av växthusgaser måste minska 
 
Ett klimatavtal slöts i december 2015 i Paris. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av 
växthusgaser. Detta avtal hade inte slutits när Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 fattades. Det 
utgör också en "ny omständighet" som bör beaktas. 
 
Klimatlagen 2018 lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur 
arbetet ska bedrivas. Från och med 1 januari 2018 är det olagligt att prioritera bort klimatet. 
 
Parisavtalet och Klimatlagen utgör ytterligare skäl till att ändra Länsstyrelsens beslut  
2012-10-02. 
 
 
 
Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 bör ändras på grund av nya 
omständigheter 
 
Länsstyrelsens beslut av den 2012-10-02 är fattat med stöd av de kriterier som anges i bilaga 
2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar anger i Bilaga 2 att Projektets 
karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt  
 
1. Projektens karaktäristiska egenskaper 
a) projektets omfattning, 
b) projektets förening med andra projekt, 
c) projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, 
d) projektets alstrande av avfall, 
e) föroreningar och störningar, 
f) risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som har använts. 
 
Vidare ska Projektens lokalisering beaktas, d v s miljöns känslighet i de områden som kan 
antas bli påverkade. Särskild hänsyn ska tas till 
 
2. Projektens lokalisering 
a) nuvarande markanvändning, 
b) markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området,  
c) den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på  
- större opåverkade områden, 
- våtmarker, 
- kustområden, 
- bergs- och skogsområden, 
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- nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 
kap. miljöbalken, 
- områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas, 
- tätbefolkade områden, 
- historisk, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefula markområden. 
 
3. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper 
a) effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek), 
b) effekternas gränsöverskridande karaktär, 
c) effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till allmänhetens 
behov av information, 
d) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet). 
 
Vi anser med stöd av Förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar att det finns 
starka skäl att ompröva Projektets miljö- och klimatkonsekvenser enligt följande punkter i 
Bilaga 2: 
 
1 a) projektets omfattning.  
Hela projektet har blivit större genom beslutet i kommunfullmäktige 2016-11-30. 
Påverkansområdet har utvidgats till att omfatta hela Tureholmshalvön. 
 
1 b) projektets förening med andra projekt.  
Vägprojektets berättigande är helt beroende av en exploatering av Tureholmshalvön. Båda 
projekten är således starkt knutna till varandra. De bör därför betraktas som ett projekt. Blir 
det ingen nybyggnation behövs ingen väg. 
 
1 c) projektets nyttjande av mark, vatten och andra resurser.  
Inom själva vägkorridoren finns flera områden med påtagliga naturvärden som skulle kunna 
bevaras om vägen inte byggs. Hungaområdet är ett populärt strövområde som ligger i 
anslutning till själva tätorten Trosa. Om vägen byggs blir detta strövområde mindre attraktivt. 
Djurlivet kommer att störas inom vägområdet bland annat p g a barriäreffekter.  
Projektet avser att exploatera skyddsvärd natur i skärgårdsmiljö på Tureholmshalvön med 
flera hundra permanenthus långt ifrån tätorterna vilket är till skada för både miljö och klimat.  
 
1 e) föroreningar och störningar.  
Projektet kommer att öka utsläppen av växthusgaser och kommer att ge störningar på djur- 
och växtliv, särskilt känsliga är havsörn och den sällsynta apollofjärilen. 
 
2 a) nuvarande markanvändning.  
Den nuvarande miljön, som består av natur- och skogsmark, är känslig för den påverkan en 
väg och exploatering skulle innebära. 
 
2 c) större opåverkade områden, kustområden, bergs- och skogsområden, nationalparker, 
naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.  
 
Projektet omfattar stora opåverkade, kustnära områden med berg och skog som idag används 
som rekreationsområden. På Käftudden, som är tänkt att exploateras, finns ett skogsområde 
av särskilt värde som Länsstyrelsen försökt omvandla till ett naturreservat men misslyckats 
därför markägaren motsatt sig detta (möjligen beroende på att bostadsmark är mera värd än 
skogsmark). 
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3 a) effekternas omfattning.  
Projektets geografiska område är omfattande och berör inte bara boende i Trosa utan även i 
andra delar av landet som använder området för rekreation och båtliv. På Tureholmshalvön 
har allmänheten tillgång till skärgården även utan båt. 
Klimateffekterna berör hela befolkningen. 
 
3 c) effekternas betydelse och komplexitet.  
3 d) effekternas sannolikhet 
3 e) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet) 
 
Utsläpp av växthusgaser och skövling av naturmark är effekter som är mycket sannolika om 
projektet genomförs. Dessa effekter och dess konsekvenser har inte kommunicerats till 
allmänheten i tillräckligt hög grad sannolikt p g a att frågan är mycket komplex men även att 
man sett på vägbygget som ett isolerat projekt.  
Vägbyggets konsekvenser med exploatering av värdefulla naturområden har inte förmedlats 
till allmänheten. Information om effekterna av att bygga samhällen så långt från tätorterna och 
dess påverkan på klimatet har inte nått fram till allmänheten.  
Effekterna på miljö och klimat är varaktiga och icke reversibla och berör alla, inte bara 
boende i Trosa kommun.  
 
Det övergripande målet (Generationsmålet) för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
 
Länsstyrelsen i Södermanland kan här bidra till att det övergripande miljömålet, 
Generationsmålet, nås genom att ompröva sitt beslut från 2012-10-02. 
     
 
 
Väglagen och behovet av Infart Västra Trosa 
 
Infart Västra Trosa planeras för dem som ska bosätta sig i områden i västra och södra Trosa 
(Tureholmshalvön), områden som idag endast är planerade. Huruvida dessa områden kommer 
att bebyggas eller ej är beroende av många faktorer. Konjunktur, efterfrågan av bostäder, 
markägarens villighet att erlägga exploateringsavgift, möjlighet att exploatera mark i 
skärgårdsmiljö med höga naturvärden är några av dessa faktorer. 
 
Kommunen anger i mars 2017: Exploateringsavtal har hittills endast tecknats i området 
Smedstorp för 95 bostäder med en exploateringsersättningsnivå 100 000 kronor. Ytterligare 
ett avtal finns med en markägare som har erhållit ett förhandsbesked på fyra tomter. 
 
Därutöver finns pågående planer på 60 bostäder i Ekebonäs (i översiktsplanen 2015) och cirka 
100 bostäder där man räknar med att planarbetet ska påbörjas och där det ännu inte är tecknat 
avtal men där intentionen är klar gentemot markägaren. 
 
De 100 bostäderna planeras i Gillbergsvik (finns ej i översiktsplanen 2015), där planarbetet 
har avstannat beroende på osäkerheter, bl a eftersom projektet är knutet till att det samtidigt 
byggs en marina på 100-150 båtplatser. Huruvida detta projekt blir av eller ej är i dagsläget 
ytterst osäkert. 
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För områden väster om Smedstorp, som är markerade i översiktsplanen 2015 finns inga 
förfrågningar från någon markägare (enligt Samhällsbyggnadskontoret). 
 
Även det faktum att den planerade byggnationen ska ske i områden som omfattas av 
strandskydd och i övrigt håller höga naturvärden bidrar till osäkerheten. 
 
De hus som planeras i Smedstorp har fördröjts p g a svårigheter att sälja bostäderna och vad 
beträffar Ekebonäs har markägaren problem med bygglov från kommunen. 
 
Det är således ytterst ovisst om den planerade vägen Infart Västra Trosa behövs.  
Bor man i andra delar av Trosa kommun har man inget behov av vägen då den leder direkt till 
en återvändsväg på Tureholmshalvön. 
 
10 § Väglagen (1971:948) lyder: Ny väg får anläggas, om vägen behövs för allmän 
samfärdsel eller annars kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna. 
 
Vi ifrågasätter behovet av den planerade vägen Infart Västra Trosa och anser att detta projekt 
bör läggas ned. 
 
Enligt vår åsikt räcker det med att exploatera östra sidan och framförallt i närheten av 
Vagnhärad, som är mycket lämpligare då det där finns bättre kollektivtrafik och närhet till E4. 
Ostlänken får även en station i Vagnhärad. En sådan expansion räcker mer än väl för att nå 
tillväxtmålet på 1,5-2%.   
 
 
 
Klimatlagen - regeringen ska förhindra negativ klimatpåverkan  
 
Enligt Klimatlagen 2017:720 2§ ska regeringen bedriva ett klimatpolitiskt arbete som syftar 
till att förhindra farlig störning i klimatsystemet och vara inriktat på att minska utsläppen av 
koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som 
motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter. 
 
Eftersom Länsstyrelsen är den som ska tillvarata och samordna de statliga intressena i 
planprocessen och kan sägas utgöra statens förlängda arm i regionen anser vi att 
Länsstyrelsen i Södermanland bör ta upp frågan om detta projekt är förenligt med 
Klimatlagen och genomföra en Tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken. 
 
 
 
 
 
 
 
 


