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Överklagan av Länsstyrelsens tillståndsbeslut för Skarpnäcks värmeverk, mål M 8468-18:
Yttrande över Stockholm Exergis svar på föreningens överklagande och komplettering.
Föreningen Rädda Ältasjön har med anledning av Stockholm Exergis yttranden (aktbilaga 15 och 16)
över Föreningen Rädda Ältasjöns överklagande 2019-01-02 samt komplettering av densamma 201903-13 beretts möjlighet att svara.
Föreningen Rädda Ältasjön vill anföra följande gällande Stockholms Exergis yttranden:
Vi anser inte att det är definierat i vilken utsträckning Stockholm Exergi kommer att bedriva
anläggningen. Avser man att anläggningen ska ha begränsad driftstid måste dessa begränsningar
kvantifieras och anges som mätbara miljövillkor som miljökontoret har möjlighet att kontrollera.
Annars kan vi inte se annan rimlig hållning än att normal drift förutses och att därmed bästa teknik
tillämpas, t ex SCR / SNCR för rökgasrening.
I en pågående detaljplaneändring på samma fastighet, Dp 2016-14049-54, så anges att
överskottsvärmen från den planerade datorhallen på tomten ska kunna tas om hand i värmeverket.
Från planbeskrivningen: "En central förutsättning för att kunna uppnå detta är att datahallarna
placeras i närhet till fjärrvärmenät och i nära anslutning till befintliga värmeverk.". Från startPM: "Datahallen ska, enligt sökande, återvinna all överskottsvärme till fjärrvärmenätet och på
sikt kunna värma ett stort antal lägenheter i södra Stockholm.". Som vi lekmän förstått det så
krävs det ytterligare uppvärmning av varmvattnet från datorhallen för att kunna leda in det i
fjärrvärmenätet. Således krävs drift av värmeverket dygnet runt/året runt. Bolaget tycks ge
motstridig information om förväntad driftstid av värmeverket i de två olika processerna.

Vi ser inte att de svar som Stockholms Exergi gjort i sina yttranden på något sätt förändrar
sakfrågorna. Samtliga yrkanden som Föreningen Rädda Ältasjön 2019-03-13 gjort i sin komplettering
av överklagandet kvarstår.
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Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation grundad 1975, som arbetar med
informationsspridning till allmänheten samt fungerar som påtryckare och remissorgan när det gäller
miljöfrågor i och kring Ältasjön. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning.

