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Överklagande av tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten "Solvärmen" i naturkänsligt 
område samt
begäran om inhibition/upphävande av bebiljat verkställighetsförordnande

Klagande: partiet Nackalistan som sedan 2004 finns representerat i Nacka kommunfullmäktige samt 
kommunstyrelse
Adress: Sjöbrinken 16, 132 36 Saltsjö-Boo

Motpart: Swedish Biogas International AB
Adress: Gjuteri 1B, 582 73 Linköping

Överklagat beslut: Länsstyrelsens beslut 2011-10-11 i ärende 5511-2010-8756 amgående uppförande 
och drift av anläggning för biogas och biogödsel på fastigheten Solvärmen 1, Stockholms stad, samt 
Länsstyrelsens verkställighetsförordnande i beslutet. 

Det lokala partiet Nackalistan överklagar härmed Länsstyrelsens beslut, se ovan, följande: 

Att Mark- o. miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om att bevilja uppförande och drift av 
miljöfarlig verksamhet i form av biogasproduktion på marken Solvärmen 1, Skarpnäck.

Att Mark o. miljödomstolen inhiberar/upphäver det av Länsstyrelsen beviljade 
verkställighetsförordnandet i ärendet. 

Alternativt yrkas, vid det fallet att Mark o. miljödomstolen ej skulle upphäva Länsstyrelsens beslut i 
ärendet, att beslutet förenas med ett antal tilläggsvillkor avseende bl a vite, återställande av marken vid 
upphörande av verksamheten m.m.
Mark o. miljödomstolen ska inhämta yttrande från Naturvårdsverket angående den miljöpåverkan den 
avsedda verksamheten kan ha på närområdet inkl. de två  naturreservaten och Natura 2000-området. 
Nackalistan ansluter sig i huvudsak till de skäl som föreningen Rädda Ältasjön framför i sin inlaga i 
samma ärende och många enskilda Ältainvånare. Partiet har följt ärendet från början och fram till dags 
dato och har fortfarande allvarlig kritik mot hanteringen och den odemokratiska beslutsprocessen med 
mycket bristfällig och hastig förankring och information. Något som istället borde vara en ovanligt god 
information och förankring tack vare det känsliga läget med närliggande naturreservat och en 
uppskattad sjö. Lokaliseringen av fabriken är därmed under all kritik. 
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Nackalistan vill värna om Ältasjön som ekonsystem. Risk för utsläpp och nedsmutsning föreligger. En 
mycket tråkig sak både för djurliv, växter, vattenkvalitet och människor. En sjö som många engagerade 
och kommunen har lagt ned mycket tid, kraft och resurser på. Idag är den en närliggande härlig resurs 
för hela Älta. Förutom vattenkvaliteten innebär fabriken risk för obehaglig lukt och nedsmutsning av 
luften. Om inte Ältaborna och föreningen hade reagerat så mycket så hade miljöhänsynen varit ännu 
sämre. Tyvärr så visar erfarenheter från andra områden där biogasfabriker finns att obehaglig lukt 
föreligger. Därför är lokaliseringen en mycket viktig och grannlaga sak som man här inte har lyckats 
lösa på ett godtagbart sätt. 
Alternativa lokaliseringsförslag har funnits men inte analyserats tillräckligt eftersom det på ett tidigt 
stadium verkade som att beslutet redan var fattat angående läget vid Ältasjön. 

På ovanstående grunder yrkar Nackalistan att besluten upphävs

111115   Christina Ståldal, Nacka kommunfullmäktige, ers. KS för Nackalistan
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