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Barn och andras möjlighet att spela fotboll på Boovallen 

(dnr M17-1028) 

 

Som företrädare för Svenska Fotbollförbundet och Stockholms Fotboll-

förbund har vi med oro tagit del av uppgifter rörande ert ärende 

avseende de försiktighetsmått som ska åläggas Fritidsnämnden i 

Nacka kommun i fråga om Boovallen, inte minst tjänsteskrivelsen 

med förslag till beslut daterad den 23 augusti 2017. Vi har kunnat 

konstatera att vad som uppfattats som störande ljud från fotbollsspel 

föranlett överväganden om orimliga inskränkningar i nyttjande-

möjligheten av Boovallens konstgräsplaner. 

 

Inom Stockholms Fotbollsförbunds område, där bl.a. Nacka kommun 

ingår, finns det en mycket stor – och ökande – efterfrågan att få spela 

fotboll, inte minst bland de yngsta. Det största hindret mot att kunna 

erbjuda alla att få spela fotboll är anläggningsbristen, vilket 

Stockholms Fotbollförbund påpekade i en skrivelse till Nacka 

kommun, Miljöenheten, redan i november 2014. I Nacka kommun 

finns i dag ett underskott på åtta planer, beräknat utifrån rekommen-

derad träningsmängd och matchande enligt SvFF:s inriktnings-

dokument för barn- och ungdomsfotboll ”Spela, lek och lär” (i 

Stockholms stad är motsvarande underskott 32 planer).  Här är Nacka, 

näst efter Stockholm, dessutom den kommun där man kan se de 

största växande behovet inom den närmaste framtiden. Det är också 

allmänt känt att idrotten, inte minst fotbollen, kan fungera som en 

viktig integrationsfaktor när det gäller att välkomna alla nyanlända till 

vårt land. 
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Mot den bakgrunden är det en självklarhet att alla de fotbolls-

anläggningar som finns, och planeras, måste ha en så stor belägg-

ningsgrad som möjligt. Vi vill inte att någon av våra föreningar ska 

behöva tacka nej till nya barn som vill börja spela fotboll. Detta är 

naturligtvis inte endast sak för fotbollen, utan i lika stor utsträckning 

en folkhälsofråga. Den eventuella olägenhet som några grannar 

upplever av fotbollsspel måste här vägas mot det allmänna intresset 

av att alla som vill får möjlighet att utöva idrott. Om människors hälsa 

ska vara avgörande vid bedömningen måste alltså folkhälsointresset 

ges klart företräde framför några personers upplevda olägenhet av 

ljud från idrottsutövande, särskilt vid den rimlighetsbedömning som 

ska göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Folkhälsoaspekten saknas 

tyvärr helt i tjänsteskrivelsen den 23 augusti 2017. 

 

Vidare kan vi konstatera att det numera står klart att de ljudriktvärden 

som varit av avgörande betydelse inte är avsedda att tillämpas för 

denna slags verksamhet. I Naturvårdsverkets Vägledning om industri- 

och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538), från april 2015, anges 

nämligen uttryckligen på s. 6 att vägledningen inte är ”framtagen för 

buller från lek- och idrottsutövning eller för musik och sorl från 

restauranger och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med 

mera”. Om det stundtals är en högre ljudnivå kring fotbollsspelande 

måste detta enligt vår mening vara mer berättigat i det allmännas 

intresse, än om motsvarande ljudnivåer kommer från en vinst-

drivande industriverksamhet. Det bör också framhållas att även om 

den aktuella vägledningen tillämpas, så finns det inte stöd för att 

begränsa kvällstiderna på helger eftersom samma gränsvärde gäller 

kl. 06.00–22.00 på lördagar och söndagar (se Tabell 1 på s. 8 i 

vägledningen). 

 

Ovan angivna skäl menar vi inte har beaktats i den prövning som 

gjorts av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i detta ärende. 

Vidare har den senare domstolens avgörande inte överklagats till 

Mark- och miljööverdomstolen. Därmed finns det utrymme för Miljö- 

och stadsbyggnadsnämnden att – utan hinder av länsstyrelsens och 

mark- och miljödomstolens avgöranden och med hänvisning till de 

skäl vi angett ovan – nu besluta att inte inskränka nyttjandetiderna på 

Boovallen eller att i vart fall väsentligen begränsa en sådan 

inskränkning. En eventuell inskränkning bör under alla förhållanden 



 

inte träda i kraft omedelbart, utan det är viktigt att högre instanser får 

möjlighet att gå igenom ärendet innan verkställighet. 

 

Att alla fotbollsanläggningar ska kunna användas så mycket som 

möjligt är en avgörande fråga, inte bara för Stockholmsfotbollen, utan 

i hela Sverige. Det är därför centralt att Miljö- och stadsbyggnads-

nämnden, i detta prejudicerande ärende, verkligen tar hänsyn till de 

viktiga intressen som vi redovisat ovan, särskilt då det framstår som 

högst osäkert om förbund eller berörda föreningar har rätt att 

överklaga nämndens beslut. 

 

Oavsett detta ärende har kommunen ett ansvar för att tillse att det 

finns fotbollsplaner som motsvarar nuvarande, och framtida, behov. 

Om möjligheten att nyttja Boovallen inskränks, är det extra viktigt att 

kommunen anlägger nya fotbollsplaner.  

 

Vi måste se till att alla barn, och andra, som vill ges möjlighet att spela 

fotboll!  

 
 

Med de bästa fotbollshälsningar, 

 

 
Karl-Erik Nilsson    Lars Ekholmer 

Ordförande     Ordförande 

Svenska Fotbollförbundet   Stockholms Fotbollförbund 

 

 

 

Kopia till 

Nacka kommun, Fritidsnämnden  

Riksidrottsförbundet 

Boo FF 

 

 

 

 


