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SÖKANDE 
Trelleborgs Hamn AB, 556008-2413 
Box 51 
231 21 Trelleborg 
  
Ombud: Advokat Mikael Wärnsby 
Advokatfirman Lindahl KB 
Studentgatan 6 
211 38 Malmö 
 
SAKEN 
Ansökan om förlängd arbetstid för vattenverksamhet och förlängd igångsättningstid 
för hamnverksamhet gällande Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun (M 867-08). 
 
Avrinningsområde: 005 N: 6137300 E: 383300 SWEREF99 TM 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

 

1. Mark- och miljödomstolen förlänger arbetstiden för utförande av tillståndsgivna 

vattenverksamheter i dom i mål M 867-08 till den 20 maj 2028. 

 

2. Mark- och miljödomstolen förlänger igångsättningstiden för den tillståndsgivna 

miljöfarliga verksamheten i dom i M 867-08 till den 20 maj 2028. 

 

3. Mark- och miljödomstolen förpliktar sökanden att utge ersättning för rättegångs-

kostnader till Länsstyrelsen i Skåne län med 3 200 kr. På beloppet ska utgå ränta 

enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

  

_____________ 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE BESLUT 

Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt lämnade i deldom den 26 april 2010 i mål nr  
M 867-08 Trelleborgs Hamn AB (THAB) tillstånd enligt miljöbalken att utföra en 
omfattande om- och utbyggnad av Trelleborgs hamn, vilket i praktiken innebär att 
hamnområdet successivt ska flyttas åt sydost, från de centrala delarna av Trelle-
borgs stad. I samband med utbyggnaden meddelades även ett samlat tillstånd för 
hamnverksamheten (9 kap. miljöbalken). Flytten av hamnen åt sydost syftar bl.a. till 
att åstadkomma mer rationella hanteringsytor och att bullerstörande verksamheter 
flyttas ut från centrala Trelleborg. Samtidigt kommer markområden i västra delarna 
av det nuvarande hamnområdet på sikt att frigöras, där Trelleborgs kommun plane-
rar för bostadsbyggande. 
 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt meddelade i dom den 21 december 
2016 i mål nr M 2870-15 ändringstillstånd till att anlägga ytterligare ett fartygsläge 
(läge 14) öster om blivande färjeläge 13. 
 
Slutliga villkor för buller för den samlade hamnverksamheten meddelades genom 
dom den 1 juni 2018 i mål nr M 867-08. 
 
Tillståndet till vattenverksamhet i mål nr M 867-08 omfattar följande: 
(i) anlägga en ny yttre vågbrytare (pir) /.../; 
(ii) riva befintlig yttre vågbrytare (pir); 
(iii) /.../ anlägga två nya ro-ro färjelägen (färjelägen 10 resp. färjeläge 11) /../; 
(iv) /.../ anlägga två nya ro-ro färjelägen (färjelägen 12 resp. färjeläge 13) /../; 
(v) för de ändamål som angetts ovan dels utföra muddring av sammanlagt 1,45 

milj. m3 massor ned till nivån -9,0 m, dels utföra erforderlig utfyllnad bakom 
spontkajer/../; 

(vi) /../ utföra etappvis utfyllnad med totalt ca 2,55 milj. m3 massor, till nivån ca + 
3,0 m, av ett vattenområde om ca 480 000 m2, som är beläget mellan strand-
linjen och den nya vågbrytaren enligt (i) ovan, samt att för detta ändamål an-
vända dels erhållna överskottsmassor från muddringsarbeten i samband med 
anläggningen av färjelägena 10, 11, 12 och 13 /../ dels massor som hämtas 
externt /../; 

(vii) riva befintligt järnvägsläge, färjeläge 7, och i anslutning härtill anlägga ett 
nytt bil- och reservtågsläge, nytt färjeläge 7 /../ 

 
Genom ändringstillståndet i M 2870-15 gavs tillstånd att anlägga fartygsläge 14, 
sydost om blivande färjeläge 13. 
 



  Sid 3 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM  

 
M 3285-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
För ovan angiven vattenverksamhet (utom fartygsläge 141) gäller enligt domen M 
867-08 att arbetena ska vara utförda senast 10 år efter det att domen vunnit laga 
kraft, vilket skedde den 20 maj 2011. Arbetstiden löper således ut den 20 maj 2021. 
Vid samma tidpunkt ska verksamheten även ha igångsatts. 
 
Större delen av de arbeten som anges ovan är utförda eller kommer att vara utförda 
inom gällande arbetstid. Den härtill kopplade miljöfarliga verksamheten (hamn-
verksamheten) har för dessa delar också satts i gång. I kvarvarande delar pågår ar-
beten, projektering eller upphandling. Vissa tillståndsgivna åtgärder bedöms emel-
lertid inte hinna utföras och/eller igångsättas inom den arbets- och igångsättningstid 
som följer av deldomen, dvs. den 20 maj 2021. Mot denna bakgrund behöver ar-
betstiden och igångsättningstiden enligt deldomen mål M 867-08 förlängas för att 
samtliga moment i den tillståndsdomen ska kunna genomföras. 
 
ANSÖKAN 

Yrkanden 
Trelleborgs Hamn AB yrkar  
 
dels att tiden inom vilken de i domen tillståndsgivna arbetena enligt 11 kap. miljö-
balken (vattenverksamheten) senast ska vara utförda förlängs med sju (7) år, dvs till 
den 20 maj 2028; 
 
dels att tiden inom vilken den i domen tillståndgivna verksamheten enligt 9 kap. 
miljöbalken (hamnverksamheten) ska ha igångsatts förlängs med sju (7) år, dvs. till 
den 20 maj 2028. 
 
Redan utförda arbete och igångsatt verksamhet 
De åtgärder vilka redan har utförts och, i förekommande fall, igångsatts är de föl-
jande: 
 Ny yttre vågbrytare (pir) har anlagts och tidigare vågbrytare har rivits ((i)-(ii)) 

ovan). 
 Färjeläge 10 har anlagts och tagits i drift (igångsatts) (del punkterna (iii) och 

(v) ovan). 
 Anläggningen av färjeläge 13 pågår för närvarande och beräknas avslutad un-

der 2020, dvs. före arbetstidens utgång (del av punkterna (iv) och (v) ovan). 
 Muddring och utfyllnad (bakom kajer) i de delar som anges ovan har utförts, el-

ler kommer att ha utförts inom gällande arbetstid (del av punkten (v). 
 Utfyllnaden i punkten (vi) har utförts, med undantag för överskottsmassor från 

ännu inte anlagda färjelägen (se nedan). 
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 Anläggningen av fartygsläge 14 (enligt ändringstillståndet i M 2870-15) pågår 

för närvarande och beräknas avslutad under 2020. Verksamheten vid läge 14 
kommer att kunna igångsättas inom den särskilda igångsättningstid som gäller 
enligt ändringstillståndet (löper ut januari 2027; någon förlängning av denna tid 
söks för klarhets skull inte). 

 
I praktiken innebär detta alltså att större delen av den ombyggnad och verksamhets-
flytt för vilka tillstånd gavs genom domen i mål M 867-08 (inklusive dess ändrings-
tillstånd) har genomförts eller kommer att ha genomförts inom gällande tidsramar 
som gäller enligt gällande tillstånd. 
 
Arbeten och verksamhet som inte ryms i domens tider 
De återstående tillståndsgivna åtgärder (samtliga enligt deldomen i M 867-08) som 
helt eller delvis inte bedöms komma att kunna utföras inom angiven arbetstid, 
och/eller ej igångsättas inom igångsättningstiden, är de följande (a-b nedan): 
 
a.  Anläggning/igångsättning av färjelägena 11 och 12, samt rivning och ombygg-

nation av färjeläge 7, jämte muddring och utfyllnad med uppkommande över-
skottsmassor (bakom spontkajer och inom utfyllnadsområdet) i samband med 
byggnationen av ovan angivna färjelägen, samt tillförsel av vissa externa massor 
inom utfyllnadsområdet därefter, dvs. delar av punkterna (iii)-(vii) i tillståndsdo-
men, se ovan. 

 
Projektering av samtliga dessa färjelägen (11,12 och ombyggnationen av 7) pågår 
för närvarande. Upphandlingen av entreprenaderna planeras till vår/sommar 2020 
och entreprenadarbetena beräknas därefter i bästa fall kunna påbörjas under hösten 
2020 och i så fall pågå till utgången av 2021. Stora delar av vattenverksamheten (in-
klusive muddring) för dessa färjelägen kommer således enligt gällande tidplan att 
kunna utföras inom gällande arbetstid, men inte slutföras helt. Arbetena för samtliga 
dessa färjelägen, inklusive vattenverksamheten, bedöms preliminärt vara slutförda 
vid utgången av 2021, dvs. i tiden något efter det att arbetstiden enligt domen löper 
ut. Förseningar - som THAB inte råder över - både när det gäller upphandling(ar) 
och entreprenadarbeten går emellertid inte att utesluta. 
 
När det gäller återstående arbeten med utfyllnad inom utfyllnadsområdet kommer 
dessa arbeten som huvudregel att utföras parallellt med byggnationen av färjelä-
gena. För att slutföra arbetena inför hårdgöring av utfyllnadsytan kan det dock bli 
aktuellt att vissa externa massor (se punkten (vi) i domen) tillförs i ett eller flera se-
nare skeden, dvs. efter det att byggnationen av färjelägena 11, 12 och utflyttade 7 
har slutförts. Sådana tillkommande utfyllnadsarbeten beräknas ske successivt under 
perioden 2021-2025. 
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För att erhålla viss erforderlig marginal för förseningar söks därför en förlängning 
av arbetstiden med den tid som anges ovan. Efter färdigställande kommer det däref-
ter sannolikt dröja något eller några år innan verksamheten vid färjelägena har 
igångsatts, dvs. när färjetrafiken och lastning och lossning och gods har påbörjats 
vid vart och ett av dessa lägen (dvs. färjelägena 11/12 och ombyggda färjeläge 7). 
Dels återstår vissa installationsarbeten på land, dels beror verksamhetsstart på rede-
riernas faktiska önskemål och behov (vilka THAB inte råder över). 
 
I fråga om utfyllnadsområdet kommer efter det att samtliga utfyllnadsarbeten (vat-
tenverksamheten) ha avslutats att återstå hårdgöring av ytan och vissa komplette-
rande åtgärder för dagvattenhantering m.m. och i förekommande vissa andra tek-
niska installationsarbeten innan utfyllnadsområdet i sin helhet kan användas i hamn-
verksamheten. THAB bedömer dock att verksamheten bör ha satts i gång vid samt-
liga återstående färjelägen och återstående delar av utfyllnadsområdet senast vid ut-
gången av 2027 eller början av 2028 
 
b. Igångsättning av verksamheten vid färjeläge 13.  
 
Som framgått ovan bedöms att vattenverksamheten för nya färjeläge 13 kommer att 
kunna slutföras inom gällande arbetstid. Det är dock oklart om verksamheten kom-
mer att kunna påbörjas inom igångsättningstiden, bland annat eftersom THAB inte 
råder över exakt verksamhetsstart (se föregående punkt). Med verksamhetsstart för-
stås i detta sammanhang att färjetrafik genom externt rederi påbörjas vid aktuellt 
färjeläge. 
 
Skäl för sökt förlängning 
Den pågående om- och utbyggnaden av Trelleborgs hamn består av en rad olika 
delåtgärder, varav de mest betydelsefulla - däribland etableringen av den nya våg-
brytaren och hamnområdet i sydost (med nya färjelägen 10 och 13, samt fartygsläge 
14) - redan har genomförts eller kommer att ha genomförts inom gällande arbets- 
och igångsättningstid (dock med reservation för igångsättningen av verksamheten 
vid färjeläge 13, se ovan). 
 
Arbetena enligt tillståndsdomen M 867-08 (inklusive ändringstillståndet) har alltså i 
huvudsak kunnat genomföras enligt den tidplan på vilken tillståndsdomen är base-
rad. Emellertid uppstod en betydande oförutsedd försening när entreprenadarbetena 
för färjeläge 13 och fartygsläge 14 skulle upphandlas. THAB:s upphandling av ent-
reprenaden för dessa färjelägen överklagades i december 2017 av tredje man. Över-
prövningsansökan avslogs sedermera av förvaltningsrätten, men målet pågick däref-
ter ända till juni 2018 då Kammarrätten i Göteborg ej meddelade prövningstillstånd 
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och hävde den interimistiska avtalsspärren (Kammarrätten i Göteborg, beslut den 7 
juni 2018 i mål 1673-18). THAB kunde först därefter teckna kontrakt för anlägg-
ningsarbetena gällande färjeläge 13 och läge 14. På grund av rättsprocessen gäl-
lande upphandlingen försenades byggstart med nästan 12 månader. Färjeläge 13 be-
räknas mot denna bakgrund inte vara slutfört förrän medio 2020. Detta har i sin tur 
medfört att återstående arbeten i form av anläggning av färjelägena 11 och 12 samt 
ombyggnaden av färjeläge 7 försenas, eftersom entreprenadarbetena måste utföras 
successivt. 
 
De arbeten i vatten och den muddring och utfyllnad som återstår i samband med an-
läggningen av färjelägena 11, 12 och nya färjeläge 7 kommer troligen ändå att 
kunna påbörjas och till största delen utföras inom ramen för gällande arbetstid, som 
alltså löper ut under den 20 maj 2021.THAB måste dock här ha marginal med hän-
syn till den risk för förseningar - över vilka THAB inte råder - som kan uppstå ex-
empelvis genom att det begärs överprövning av offentliga upphandlingar eller att 
det uppstår förseningar i entreprenadskedet. Därtill måste, som angetts ovan, THAB 
ges möjlighet att därefter utföra de avslutande arbetena på återstående delar av ut-
fyllnadsområdet, vilket kan inkludera viss kompletterande utfyllnad med externa 
massor (och därefter hårdgöring och övriga installationer). 
 
Den miljöfarliga verksamheten vid respektive färjeläge — mottagning av fartyg och 
lastning och lossning av gods — kommer efter färdigställande att sättas igång base-
rat på de krav och önskemål som trafikerande rederier ställer. THAB råder inte över 
de exakta tidpunkterna när verksamheten vid respektive läge kommer att påbörjas, 
men bedömer att igångsättning av verksamhet vid respektive färjeläge kommer att 
ske något eller några år efter vattenarbetenas utförande. Motsvarande gäller för 
verksamheten inom återstående delar av utfyllnadsområdet. 
 
De arbeten som bedöms återstå när gällande arbets- och igångsättningstider löper ut 
— dvs. slutförande av anläggningen av färjelägena 11-12 och ombyggnaden av fär-
jeläge 7 (med muddring och utfyllnad för dessa ändamål), återstående utfyllnad av 
utfyllnadsområdet i sydost, jämte igångsättning av verksamhet vid angivna färjelä-
gen (inklusive färjeläge 13), och återstående delar av utfyllnadsområdet — är abso-
lut nödvändiga för att slutföra flytten av hamnen åt sydost och för att återstående 
färjelägen i den inre hamnen (närmast Trelleborgs centrala delar) successivt ska 
kunna tas ur drift (se villkor 12 i tillståndsdomen i mål M 867-08). Att återstående 
färjelägen utförs och tas i drift - varvid inre färjelägen kan tas ur drift - har en bety-
dande miljönytta både vad gäller utsläpp till luft och buller. Det bör särskilt noteras 
att nya lägre bullervillkor för hela hamnverksamheten kommer att gälla först när 
alla nya yttre färjelägen (däribland de nya färjelägena 11-12 och ombyggda 7) har 
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tagits i drift, varvid samtliga kvarstående inre lägen kan tas ur drift (se slutliga vill-
kor 32, 33 och 41 enligt dom i mål M 867-08, den 1 juni 2018, Bilaga 3). 
 
Redan med hänsyn till de förseningar som uppkommit på grund av att offentliga 
upphandlingar klandrats av tredje man (utan att detta berott på fel eller underlåten-
het av THAB), varvid byggstart för dessa fördröjts för två färje-/fartygslägen - har 
THAB giltigt skäl för det dröjsmål som uppstått, se 24 kap. 2 § första stycket miljö-
balken. 
 
THAB skulle också, med hänvisning till andra stycket i samma bestämmelse, drab-
bas av synnerlig olägenhet om tillståndet förfaller utan att förlängning av arbets- 
och igångsättningstid medges för återstående färjelägen. Olägenheten består av föl-
jande: 
 
Dels skulle mycket stora kostnader som hittills investerats i flytten av Trelleborgs 
hamn bli helt eller delvis onyttiga om utflyttning av samtliga färjelägen österut inte 
kan ske inom ramen för gällande tillstånd. Hittills har ca 1 miljard kronor investe-
rats i de åtgärder som omfattas av de miljötillstånd som redovisats ovan. Flytten av 
hamnen syftar - utöver miljönyttan (se nedan) - till att åstadkomma mer effektiva 
och rationella ytor för godshantering för successivt ökande godsmängder ska kunna 
hanteras. Detta kräver full utbyggnad av det nya hamnområdet i sydost, dvs. att alla 
återstående färjelägen kan realiseras. Det ska också noteras att Trelleborgs kommun 
(som är ensam ägare av Trelleborgs hamn) avser att exploatera frigjorda ytor i den 
inre hamnen (som THAB lämnar) för bostäder och lokaler. Detaljplanearbete pågår. 
Ej heller dessa projekt kan förverkligas om utbyggnaden av hamnen med återstå-
ende färjelägen inte kan genomföras som planerat. 
  
Dels har betydande kostnader för projektering för färjeläge 11, 12 och utflyttande 
FL 7 redan tagits och entreprenadarbetena beräknas påbörjas under 2020. Om 
THAB skulle tvingas avbryta dessa vid den nuvarande arbetstidens utgång (eller om 
färjelägen därefter inte skulle kunna tas i drift) vore detta givetvis förödande och 
skulle åsamka hamnen en direkt ekonomisk skada i storleksordningen 150250 mil-
joner kronor.  
 
Dels skulle den finansiering som slutförandet av hamnutbyggnaden i Trelleborg ba-
seras på kunna ta allvarlig skada. Den Europiska Unionen (EU) har sedan tidigare 
medfinansierat betydande delar av den genomförda om- och utbyggnaden av ham-
nen, och unionen medfinansierar även slutförandet av hamnutbyggnaden, allt inom 
ramen för det s.k. Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). För återstående arbeten 
har hittills beviljats 10,4 miljoner Euro genom TEN-T. Dessa medel skulle helt eller 
delvis riskera att gå om intet för det fall återstående om- och utbyggnadsåtgärder 
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enligt deldom M 867-08 inte kan genomföras och/eller anläggningarna därefter ej 
tas i drift. 
 
Dels skulle en av rederiet TT-Line redan beställd ny hybridfärja, som beräknas 
komma att trafikera färjeläge 13 från och med år 2022-23 och som är specialanpas-
sad för trafik på Trelleborgs hamn, inte kunna tas i drift. Färjans beräknade bygg-
kostnad är ca 1,7 miljarder kr. 
 
Dels skulle det (som sagts ovan) innebära en påtaglig nackdel för miljön om de åter-
stående yttre färjelägena inte skulle kunna utföras eller tas i drift; hela tillståndsdo-
men i M 867-08 syftar till att möjliggöra hamnflytt österut för att minska utsläpp 
och buller som belastar centrala Trelleborg. Den fulla miljönyttan med flytten av 
hamnen kan, som förklarats ovan, enbart uppnås vid en full utbyggnad åt sydost då 
alla befintliga inre färjelägen kan tas ur kommersiell drift.  
 
Mot denna bakgrund bör sökt förlängning av arbets- och igångsättningstiden bevil-
jas. 
 
INKOMNA YTTRANDEN 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap har avstått från att yttra sig. 
 
Trafikverket har inga synpunkter på ansökan. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län medger förlängd arbetstid för vattenverksamhet och 
förlängd igångsättningstid för hamnverksamhet, och yrkar att förlängningen av 
arbets- och igångsättningstiden ska bestämmas till den tid som mark- och 
miljödomstolen finner skälig. 
 
Länsstyrelsen yrkar, jämlikt 25 kap. 2 § miljöbalken, ersättning för rättegångs-
kostnader. 
 
Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande. 
 
Grunder 
Det är verksamhetsutövaren som har att visa att det finns giltiga skäl för att 
tillståndet inte kan tas i anspråk inom föreskriven tid för att tillståndsmyndigheten 
ska kunna förlänga tiden. Bolaget har medgett att arbeten i vatten och den muddring 
och utfyllnad som återstår i samband med anläggningen på färjelägena 11, 12 och 
nya färjeläge 7 troligen ändå kommer att kunna påbörjas och till största delen 
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utföras inom ramen för gällande arbetstid, som alltså löper ut den 20 maj 2021. 
Länsstyrelsen ställer sig dock något frågande till sökandens uppskattning av den 
”marginal” som bolaget därutöver anses sig behöva för att slutföra arbetena och 
sätta igång verksamheten, som inte är särdeles utförligt motiverad. En mer 
preciserad motivering till varför utfyllnadsarbetena beräknas behöva pågå i hela 
fyra år (mellan 2021-2025) saknas, likaså en motivering till varför de externa 
faktorer som är hänförliga till rederiers önskemål och behov – och därmed bortom 
bolagets rådighet – bedöms kunna tillgodoses inom ramen för den yrkade 
förlängningen. 
 
Vad beträffar de av sökanden anförda skälen för förlängning, har bolaget påtalat en 
rättsprocess hänförlig till en strandad upphandling, vilket fördröjt byggstart i 
cirka12 månader enligt bolaget. Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande 
bedömt att svårigheter med att genomföra upphandling av tillståndsgivna arbeten 
inte kan betraktas som giltigt skäl för en förlängning (Mark- och miljööverdom-
stolens dom den 30 april 2014 i mål M 7502-13). Det torde därutöver utgöra en 
sådan omständighet som är hänförlig till de företagsekonomiska risker som normalt 
är förknippade med ett projekt av nu aktuell typ. Länsstyrelsen finner mot bakgrund 
härav att den aktuella omständigheten i sig inte utgör ett giltigt skäl för förlängning 
enligt 24 kap. 2 § första stycken miljöbalken. 
 
Vad beträffar skäl till förlängning jämlikt 24 kap. 2 § andra stycken miljöbalken 
nämner sökanden stora investeringar i flytten som redan gjorts och kostnader för 
projektering av färjelägena som redan tagits, EU-stödmedel som skulle riskera att 
gå om intet, en hybridfärja som inte skulle kunna driftsättas i den händelse 
återstående om- och utbyggnadsåtgärder inte kan genomföras och anläggningarna 
därefter tas i drift. Vidare anförs att det skulle innebära en påtaglig nackdel för 
miljön då den fulla miljönyttan endast kan uppnås vid full utbyggnad åt sydost 
varvid alla inre färjelägen kan tas ur kommersiell drift. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att en stor del av det som bolaget anfört är hänförligt till 
sådana företagsekonomiska risker som normalt är förknippade med ett projekt av nu 
aktuell typ, vilka inte per automatik torde utgöra skäl för förlängning. Emellertid 
talar den omständigheten att huvuddelen av arbetena såvitt avser vattenverksam-
heten redan är utförda, samt att en nekad förlängning skulle innebära en påtaglig 
nackdel för miljön då den fulla miljönyttan med projektet inte kan realiseras, för att 
synnerliga olägenheter skulle uppstå om bolaget inte beviljas förlängd arbets- och 
igångsättningstid och tillståndet därför förfaller. Länsstyrelsen finner dock inte, mot 
bakgrund av sökandens redovisning av skälen till ansökan om förlängning, att 
sökanden har visat att bolaget har oundgängligt behov av förlängning av arbetstiden 
för vattenverksamheten och igångsättningstiden för hamnverksamheten 
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motsvarande 7 års tid, och yrkar därför att förlängningen av arbets- och 
igångsättningstid ska bestämmas till den tid som mark- och miljödomstolen finner 
skälig. 
 
Utifrån allmänna intressen kan vidare konstateras att en förlängning av arbets- och 
igångsättningstiden medför att tidpunkten för när nya lägre bullervillkor börjar gälla 
förskjuts i motsvarande grad, då dessa inte börjar gälla förrän alla nya yttre 
färjelägen har tagits i drift. 
 
 
SÖKANDENS BEMÖTANDE 
THAB konstaterar inledningsvis att samtliga myndigheter som yttrat sig i målet an-
tingen tillstrykt sökt förlängning eller inte haft något att erinra mot förlängning. 
Även länsstyrelsen medger att arbets- och igångsättningstiden förlängs med hänvis-
ning till att det skulle uppkomma synnerliga olägenheter om förlängning ej medges. 
 
THAB vidhåller sitt yrkande om att arbets- och ingångsättningstiden bör förlängas 
med sju (7) år i förhållande till vad som föreskrivs i gällande tillståndsdom. Sökan-
den har behov av sökt förlängningstid för att kunna färdigställa samtliga tillstånds-
givna arbeten och påbörja (igångsätta) samtliga delverksamheter som tillståndet 
omfattar. De skäl som anförts i ansökan (ab 1) vidhålls. 
 
Till ytterligare utveckling och precisering i denna del utifrån länsstyrelsens syn-
punkter anförs följande. Som framgår av bilagd tidsplanen och vad som angetts i 
förlängningsansökan (ab 1 punkt 5 a-b) bedömer THAB att färjeläge 13 (och L14 
som omfattas av ändringstillstånd), där anläggningsarbeten för närvarande pågår, 
kommer att kunna färdigställas inom gällande arbetstid. Arbetena med färjelägena 
11, 12 och 7 bedöms också kunna upphandlas och påbörjas innan nuvarande arbets- 
och igångsättningstid löper ut. Enligt gällande tidplan bedöms dessa arbeten preli-
minärt vara slutförda vid årsskiftet 2021/2022, eller något därefter, dvs. ca månader 
efter det att nu gällande arbets- och igångsättningstid löper ut. 
 
Utvunna överskottsmassor från byggnationen av ovan angivna färjelägen (samt läge 
14 där byggnation också pågår) kommer att användas för fortsatt utfyllnad av det 
s.k. utfyllnadsområde (se punkten (vi) i deldomen M867-08, bilagd till ab 1 i må-
let), som THAB enligt gällande tillstånd i sin helhet avser ta i anspråk som nytt upp-
marsch- och verksamhetsområde (i deldomen även benämnt som "nytt hamnplans-
område"). 
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Utfyllnadsområdet är för närvarande delvis utfyllt med hjälp av överskottsmassor 
från redan anlagda färjelägen. Kommande överskottsmassor från muddring av reste-
rande färjelägen (dvs. massor som utvinns från blivande FL 11, 12 och 7) bedöms 
dock inte räcka till för att slutföra utfyllnaden inom utfyllnadsområdet/hamnplans-
området. För det fall muddring för alla färjelägen utförs enligt gällande tidplan be-
döms också utfyllnaden med överskottsmassor vara färdigställd under 2022. Mudd-
ring och utfyllnad utförs nämligen delvis parallellt. 
 
Fortsatt utfyllnad med massor som tillförs utifrån (externt) bedöms komma att pågå 
under ca 12-15 månaders tid och vara slutfört under 2024-2025. När utfyllnaden 
med överskottsmassor är avslutad behöver utfyllnadsområdet av anläggningstek-
niska skäl sätta sig och torka ut ("dräneras" enligt vad som anges i tidplanen) under 
6-12 månaders tid före det att byggnation påbörjas. 
 
Byggnation i detta sammanhang inkluderar att dagvattenhantering för det nya 
hamnplansområdet anordnas (jfr. villkor 27 i deldomen M 867-08), att övriga tek-
niska installationer utförs och att området hårdgörs. Området är stort (ca 25 ha) och 
tiden för samtliga dessa arbeten (från upphandling till slutbesiktning) bedöms uppgå 
till ca 2-3 år. Mot denna bakgrund gör THAB bedömningen att hela det nya hamn-
plansområdet inte kommer att kunna tas i drift förrän tidigast under 2026-2027. 
 
De nyanlagda färjelägena kommer successivt att tas i drift (inledningsvis provdrift) 
efter det att de anlagts (beroende på de val som trafikerande rederier träffar). Det är 
emellertid av logistiska skäl och säkerhetsskäl inte möjligt att påbörja reguljär eller 
kommersiell drift i samtliga nya färjelägen - dvs. att fullborda hela flytten från väs-
ter till öster - förrän det nya hamnplansområdet är färdigställt enligt vad som sagts 
ovan (dvs. cirka 2026-2027). För att ha någon liten marginal för förseningar bör 
igångsättningstiden förlängas med sju (7) år enligt THAB:s yrkande i målet (dvs. 
senast till den 20 maj 2028). Det är således väl motiverat och skäligt att tiderna för-
längs enligt vad som yrkats. Om en kortare tid fastställs riskerar detta att allvarligt 
äventyra THAB:s pågående utbyggnadsprojekt. 
 
Till ytterligare utveckling av förlängningsgrunden ska sägas följande. Flytten av 
hamnen från väster till öster är en process som med nödvändighet måste utföras i 
flera steg, och där dessa olika steg påverkar varandra. Som tidigare poängterats har 
huvuddelen av de tillståndsgivna arbetena redan utförts eller kommer att vara ut-
förda när gällande arbets-och igångsättningstider löper ut (däribland anläggningen 
av flertalet nya färjelägen). De åtgärder som då återstår gäller färdigställande av 
återstående färjelägen och ytterligare etappvis utfyllnad och byggnation (dagvatten, 
tekniska installationer och hårdgöring) av det nya stora hamnplansområdet. Färdig-
ställande av hamnplansområdet är som sagts ovan en förutsättning för att samtliga 
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nya färjelägen ska kunna tas i kommersiell drift (dvs. hela verksamheten igångsät-
tas) och samtliga inre färjelägen, närmast centrala Trelleborg, tas ur drift. 
 
Som tidigare redovisats (se särskilt ab 1, punkten 6) skulle det uppkomma synnerlig 
olägenhet för THAB om tillståndet skulle förfalla i någon del. Detta skulle också 
vara till betydande men för det miljöintresse (reducerat buller och emissioner vid 
närmaste bostäder) som uppbär hamnflytten från väster till öster. Sökt förlängnings-
tid är därför nödvändig och skälig för att flytten ska kunna slutföras och den sam-
lade miljönyttan med denna ska kunna uppnås. THAB önskar också understryka bo-
laget har ett starkt eget intresse av att de nya färjelägen som anlagts/anläggs kan tas 
i drift så snart detta kan ske. Som sagts ovan kan dock inte alla nya färjelägen tas i 
reguljär/kommersiell drift förrän det nya hamnplansområdet är färdigställt. Vad som 
sagts ovan utgör tillräckliga skäl för sökt förlängning, vilket även är den uppfattning 
som redovisats av länsstyrelsen (med viss reservation för längden av förläng-
ningen). 
 
Angående betydelsen av förseningar på grund av oriktigt klandrad upphandling 
Även om vad som sägs nedan alltså enligt THAB:s mening i ljuset av övriga om-
ständigheter saknar betydelse för frågan om huruvida förlängning i förevarande fall 
ska medges eller inte, finner THAB anledning att invända mot länsstyrelsens upp-
fattning att förseningen, som uppstått på grund av på av tredje mans överprövning 
av upphandlingen gällande entreprenaden för FL 13 och läge 14 och den långdragna 
handläggningen av detta mål, inte kan betraktas som ett giltigt skäl för förlängning 
enligt 24 kap. 2 § miljöbalken. Länsstyrelsen hänvisar här till ett avgörande (MÖD 
den 30 april 2014, mål M 7502-13), där upphandlingsfrågan kort berördes. Emeller-
tid var - vilket framgår av underrättens dom (s. 2-3) - omständigheterna väsentligt 
annorlunda än i förevarande fall. I MÖD-fallet hade några arbeten ännu inte påbör-
jats och de "svårigheter" kopplade till upphandlingen som förlängningssökanden 
anförde bestod i brister i sökandens eget förfrågningsunderlag, varvid sökanden 
valde att avbryta upphandlingen och påbörja ny upphandling. Föga förvånande an-
såg både mark- och miljödomstolen och MÖD att detta var omständigheter som låg 
inom sökandens kontroll och som inte utgjorde godtagbara skäl för förlängning. I 
THAB:s fall (där arbeten dessutom påbörjats) beror förseningen i upphandlingsledet 
uteslutande på omständigheter som ligger utom THAB:s kontroll, nämligen att bola-
gets upphandling klandrades utan saklig grund och en påföljande lång handlägg-
ningstid både i förvaltningsrätten och i kammarrätten. THAB hänvisar till Kammar-
rättens i Göteborg beslut den 7 juni 2018 i mål 1673-18. 
 
För det fall mark- och miljödomstolen likväl skulle dela länsstyrelsens uppfattning i 
denna del (om domstolen finner anledning att pröva frågan), gör sig likväl samtliga 



  Sid 13 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM  

 
M 3285-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
de skäl som THAB anfört ovan ("synnerlig olägenhet") gällande i målet och för-
längning med av THAB sökt tid bör därför medges helt oberoende av om tidsut-
dräkten i samband med den oriktigt klandrade upphandlingen anses utgöra "ett gil-
tigt skäl för dröjsmålet" eller inte. 
 
 
DOMSKÄL 
 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 24 kap. 2 § första stycket miljöbalken förfaller ett tillstånd om arbetena inte 

är utförda inom den tid som anges i tillståndet (såvitt gäller vattenverksamhet) eller 

igångsättning av verksamheten har skett (såvitt gäller miljöfarlig verksamhet). Av 

andra stycket i nämnda bestämmelse framgår att om tillståndshavaren visar att 

denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå 

om tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år. 

Tillståndsmyndigheten får då föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är 

skäligt. 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Mark- och miljödomstolen anser att sökanden har visat att det dels finns giltiga skäl 

för dröjsmålet genom den överklagade upphandlingen och den långa handlägg-

ningstiden i domstol, dels att det skulle uppstå synnerliga olägenheter då huvudde-

len av den tillståndsgivna verksamheten är färdigställd.  

 

Domstolen anser vidare att sökanden visat att den yrkade förlängda tiden om sju år 

är rimlig. Ansökan ska därför bifallas. 

 

Rättegångskostnader 

Länsstyrelsen i Skåne har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 3 200 kr av-

seende fyra timmars arbete. 

 

Sökanden har medgett att utge yrkat belopp. Det ska därför dömas ut.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 30 januari 2020.  

 

 

 

Lena Pettersson  Carl-Philip Jönsson 

 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Lena Pettersson, ordförande, 

och tekniska rådet Carl-Philip Jönsson.  
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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