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Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 4 § lag om byggande av järnväg att 
rubricerat projekt, så som det redovisas i Trafikförvaltningens begäran, inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Upplysningar
Av 5 kap 2 § 2 st. lag (1995:1649) om byggande av järnväg följer att 
länsstyrelsens beslut enligt 2 kap 4 § 1 st. inte får överklagas. 

Redogörelse för ärendet
Trafikförvaltningen har genomfört samråd med berörda mellan 11 juni – 9 juli 
2018. Den 10 juli 2018 inkom en begäran från TF om beslut om betydande 
miljöpåverkan. Till grund för länsstyrelsens bedömning har TF tagit fram ett 
underlag daterad 2018-07-09, beteckning SL 2017-0736. I och med att TF gett de 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig, så har 
Länsstyrelsen har mandat att fatta beslut med stöd av 2 kap 4 § lag om byggande 
av järnväg. 

Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lag (1995:1649) om byggande av järnväg, ska 
länsstyrelsen utgår från kriterierna som följer i 10 § 1-3 och 11-13 §§ 
miljöbedömningsförordningen. Till grund för Länsstyrelsen beslut har sökanden 
sänt in ett samrådsunderlag. Av 8 a § Förordning (2012:708) om byggande av 
järnväg följer att samrådsunderlaget ska uppfylla kraven i 8 § och 9 § 1 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen beslut om 
miljöpåverkan rör de åtgärder som kan bli aktuella att genomföra i projektet med 
stöd av lagen om byggande av järnväg. I bedömningen ingår därför inte den 
miljöpåverkan som är en konsekvens av byggskedet såsom byggbuller etc., 
eftersom detta inte regleras på plankartan. Länsstyrelsen gör heller ingen 
bedömning av säkerhetstekniska frågor som lyder under järnvägslagen där 
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
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Länsstyrelsens motivering 

Området sträcker sig cirka 450 meter i väst-östlig riktning och är cirka 1 ha stort. 
Tattby station byggs om genom att stationsområdet flyttas västerut och utvidgas 
till största del norrut för att rymma ytterligare ett spår. Båda spåren får varsin 
plattform på respektive sida av spårområdet. Dagens plankorsning utgår och 
ersätts med två ramper; en ramp längre västerut, så att plattformen nås trappfritt 
från skolan söder om planområdet samt en ramp norr om plattformen. 
Bebyggelsen i planområdets närområde längs Byvägen och Skyttevägen utgörs av 
villabebyggelse. I spårområdets närhet finns ett 20-tal hushåll. Projektet kommer 
att medföra viss påverkan på naturmiljö, genom ianspråktagande av mark. Den 
mark som kommer att tas i anspråk utgörs dock till största delen av befintlig 
järnvägsmark. Viss ny mark norr om befintligt spårområdet kommer att tas i 
anspråk. Norr om spåret har tidigare bankbreddning skett och marken utgörs till 
stor del av fyllnadsmassor/makadam. 

Länsstyrelsen bedömer att de nya markanspråken inte berör några höga natur och 
kulturmiljövärden. Vi bedömer vidare att förändringen av bullerutbredningen 
kommer att bli marginell jämfört nuläget. Av bifogade plankartan ser vi inte heller 
påtagliga risker för tredje man i händelse av tågolycka såsom urspårning. Med 
hänsyn till ovanstående anser vi därför att projektet, såsom det redovisas i 
Trafikförvaltningens begäran, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I ärendet beredning har planchef Tatjana Joksimović deltagit som beslutande och 
planhandläggare Susann Jonsson som föredragande. 
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