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Stockholm den 29 april 2019 

Eskilstuna tingsrätt 
Rotel 8 
Box 363 
631 05 Eskilstuna 

 

Mål nr T 3508-18, Peter Andersson m.fl. ./. Eskilstuna kommun, 

angående skadestånd 

Med anledning av tingsrättens föreläggande, aktbilaga 79, får Peter 

Andersson, Peter Andersson, Else-Brith Värlander och Lars Värlander 

(kärandena) komplettera sin tidigare angivna bevisuppgift enligt följande. 

1. KOMPLETTERING AV TIDIGARE ANGIVEN 

BEVISUPPGIFT 

1.1 I tillägg till den bevisning som har angetts i kärandenas yttranden 

den 11 mars 2019 (aktbilaga 62) samt den 2 april 2019 

(aktbilaga 70) åberopar kärandena även följande skriftliga 

bevisning. 

1.2 Sakkunnigutlåtande upprättat av f.d. professorn 

och f.d. fastighetsrådet  (bilaga 1).  

Bevisningen åberopas till styrkande av  

- att översiktsplan 2030 har fått faktiska effekter för de boende i 

området,  
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- att kommunen har fattat beslut och vidtagit åtgärder som har 

varit ägnade att förmå de boende att överlåta sina fastigheter till 

kommunen,  

- att fastigheterna, till följd av kommunens agerande, har förlorat 

sitt marknadsvärde, 

- att kommunen, i stället för att förhandla med enskilda 

fastighetsägare, borde ha försökt säkerställa markåtkomst 

genom att ansöka om expropriation, samt 

- att kommunen har agerat på ett sätt som i praktiken innebär ett 

kringgående av bestämmelserna i expropriationslagen och de 

bestämmelser i plan- och bygglagen som skyddar enskilda 

intressen vid genomgripande förändringar av pågående 

markanvändning. 

1.3 Bullerutredning utförd av Magenta Akustik AB den 25 april 2019 

(bilaga 2) och bullerutredning utförd av WSP Akustik den 

23 augusti 2012 (bilaga 3). 

Bevisningen åberopas till styrkande av  

- att medelljudnivån i Folkesta i huvudsak ligger inom de 

riktvärden som finns avseende trafikbuller för bostads-

byggnader, samt  

- att kommunen, genom att uppföra bullerskydd, har kunnat 

åstadkomma en ljudmiljö i Folkesta som motsvarar den i 

bostadsområdena Hällby Norrgård och Mellangård. 
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Som ovan, 

 

Fredrik Bergman  Rikard Samuelsson 
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