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Linköping 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 11 oktober 

2011 i ärende nr 5511-2010-8756 

  

SAKEN 

Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för produktion av biogas och 

biogödsel samt tillstånd till mobilt krossverksamhet av det bergmaterial som 

uppkommer vid anläggningsarbetet på fastigheten Stockholm Solvärmen 1; nu fråga 

om inhibition 

_____________ 

 

Målet föredras och mark- och miljödomstolen antecknar följande. 

 

Genom det överklagade beslutet meddelade miljöprövningsdelegationen vid 

länsstyrelsen i Stockholms län Swedish Biogas International AB (bolaget) tillstånd till 

uppförande och drift av anläggning för produktion av biogas och biogödsel samt 

tillstånd till mobilt krossverksamhet av det bergmaterial som uppkommer vid 

anläggningsarbetet på fastigheten Solvärmen 1, Stockholms kommun. 

Miljöprövningsdelegationen förordnade vidare att tillståndet får tas i anspråk även om 

beslutet inte vunnit laga kraft (s.k. verkställighetsförordnande).  
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Föreningen Rädda Ältasjön har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva  

tillståndsbeslutet och inhibera verkställighetsförordnandet. För det fall mark- och 

miljödomstolen inte skulle upphäva tillståndsbeslutet har föreningen alternativt yrkat 

att tillståndet ska förenas med ett antal tilläggsvillkor som senare kommer att 

preciseras.   

 

Till stöd för yrkandet har föreningen bl.a. anfört att det inte är förenligt i det målet som 

det nu är fråga om meddela ett verkställighetsförordnande avseende verksamheten. 

Verkställighetsförordnandet ska meddelas främst då utgången av den slutliga 

prövningen av ärendet är uppenbar samt när inga motstående intressen finns. Utgången 

i målet är oklar. Den första åtgärden som kommer bli aktuell om inte 

verkställighetsförordnandet upphävs är en omfattande bortsprängning av berg. Det är 

en irreversibel åtgärd men åtgärden skulle även medföra stora utsläppa av kväve. 

Rättsfallet MÖD 2011:31 åberopas. Bolaget saknar vidare kompetens att driva 

anläggningen. 

 

Sedan yrkandet om inhibition kommunicerats har Swedish Biogas International AB 

bestritt yrkandet och anfört att det föreligger ett stort behov av biogas och att den 

ansökta verksamheten utgör en viktig samhällsfunktion. Vidare är det allmänna 

intresset för biogasanläggningen stort. På grund härav är det av yttersta vikt att 

anläggningen kan tas i bruk så snart som möjligt. Regeringens beslut den 13 oktober 

2011 innebär att den av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm antagna detaljplan har 

antagits. Planen anger att nerschaktning av berget som en förutsättning för den ansökta 

verksamheten. 

 

Föreningen har begärt och beviljats anstånd till och med den 30 november 2011 med 

utvecklande av fullständiga grunder för överklagandet samt precisering av det 

alternativa yrkandet och den bevisning som åberopas. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelar följande 
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BESLUT  

 

Slut 

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om inhibition. 

 

Skäl 

Vad föreningen hittills anfört och åberopat utgör inte tillräckliga skäl för att anta att 

tillstånd till sökt verksamhet inte kommer att ges. Vid sådant förhållande och då behov 

av verkställighetsförordnande föreligger ska föreningens yrkande om inhibition avslås. 

______________________ 

Beslutet får överklagas endast i samband med talan mot dom eller slutligt beslut i 

målet.  

 

Som ovan 

 

 

Protokollet uppvisat/ 
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