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Växjö tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 
Box 81 

351 03 Växjö 

mmd.vaxjo@dom.se 

 

 

Överklagan av detaljplan Marmorbrottet 1:21 (berg- 
och dalbanan Wildfire) inom Kolmården i 
Norrköpings kommun 
 

Mål nr P 3094-17 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping (föreningen) överklagar härmed domen i Växjö Tingsrätt, 

Mark- och miljödomstolen, mål nr P 3094-17 daterad 2018-04-03. 

 

Naturskyddsföreningen yrkar på att detaljplanen upphävs. 

 

Föreningen vidhåller de synpunkter som vi anförde till Mark- och miljödomstolen. Vårt 

yttrande daterat 2017-07-09 bifogas. 

 

Föreningen instämmer i den skiljaktiga meningen i mark- och miljödomstolens dom och vill 

utöver det anföra följande.   

  

Föreningen anser att mark- och miljödomstolen har gjort en felaktig bedömning av den 

bullerpåverkan som detaljplanen kommer orsaka på naturreservatet. Naturvårdsverkets 

rapport 6538 är, som Mark- och miljööverdomstolen tidigare fastslagit, inte avsedd för att 

reglera buller från en sådan verksamhet som Kolmården och den aktuella åkattraktionen. 

Föreningen anser emellertid att rapporten är starkt vägledande och att förutsättningarna i 

Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-09-04 i mål nr P 11198-16 skiljer sig väsentligt 

från förutsättningarna i förevarande mål. I det förra målet prövades en åkattraktion på Gröna 

Lund i centrala Stockholm där redan fanns flera andra starkt bulleralstrande verksamheter 

fanns. Kolmårdens djurpark har idag få strakt bulleralstrande åkattraktioner och aktuell berg- 

och dalbana ligger endast 140 meter från Marmorbrottets naturreservat som i stora delar 

består av orörd natur. Målen skiljer sig alltså åt både vad avser typen av nöjespark samt 

lokaliseringen av parkerna. Föreningen menar därför att Naturvårdsverkets rapport 6538 bör 

få en betydligt starkare inverkan på bedömningen i förevarande mål.  

  

Ett av naturreservatets syften är att genom information och kanalisering ge goda möjligheter 

till att uppleva områdets unika natur – kultur- och geologiskt värdefulla miljöer (se 

Länsstyrelsen i Östergötlands beslut 2012-12-06 dnr 511-55-19-12). Av föreskrifterna till 

naturreservatet framgår bl.a. att det inte är tillåtet att på ett störande sätt utnyttja radio, cd-

spelare, musikinstrument eller liknande. Det måste därmed stå klart att reservatet delvis syftar 

till att kunna vistas i skog- och mark i området utan att störas av höga ljud. Mark- och 
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miljödomstolen har dock bedömt att naturreservatet inte kan påverka verksamheter utanför 

området. Föreningen är av motsatt uppfattning nämligen att nyetablerade bulleralstrande 

verksamheter utanför naturreservatet kan godkännas endast om bullret inte skadar 

naturreservatets värden.  

  

Frågan är då om detaljplanen skadar naturreservatets värden. Av den skiljaktiga meningen 

framgår att det är fråga om betydande överskridanden av Naturvårdsverkets riktvärden. Ca 20 

% av naturreservatet, riksintresseområdena och Natura 2000-området kommer drabbas av 

bullervärden som väsentligt överstiger 40 dB(A). För naturreservatet är det en betydligt större 

del än 20 % som kommer att ha väsentligt högre ljudnivåer än vad som framgår av 

Naturvårdsverkets riktvärden. Detta måste enligt föreningen anses vara fråga om ett 

betydande överskridande av Naturvårdsverkets riktvärden.  

 

Föreningen anser därför att den antagna detaljplanen genom buller kommer att medföra 

påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt påtagligt skada 

naturreservatet. Föreningen anser även, i likhet med den skiljaktiga meningen att påverkan på 

landskapsbilden kommer att bli påtaglig.  

 

På dessa grunder anser föreningen därför att detaljplanen strider mot 2 kap. 2 och 3 §§ plan- 

och bygglagen och att Mark- och miljööverdomstolen därför ska upphäva detaljplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Arrelid 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

Ordförande 

stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 

     

 

 

Postmottagare 

Stefan Arrelid, Fjärdingstad Hestadback, 61029 Vikbolandet  

Information om Naturskyddsföreningen  https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/ 
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