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Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anmäler härmed misstanke om brott mot
tillståndsplikten enligt 9 kap. 6 § pkt 1 miljöbalken.

Gärning
Swedish Biogas International AB har påbörjat anläggningsarbeten för uppförandet
av en biogasproduktionsanläggning utan att tillstånd enligt miljöbalken har
meddelats.

Ansvarsbestämmelser
Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 5 § pkt1 förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är verksamhetsutövaren skyldig att ha tillstånd för att
anlägga eller driva sin verksamhet. Straffbestämmelserna för otillåten
miljöverksamhet regleras i 29 kap. 4 § pkt 1 miljöbalken.
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Bakgrund
Den 12 januari 2010 inkom en anmälan om krossningsverksamhet på ovanstående
fastighet. Anmälan gällde krossning från den 15 januari till den 30 april 2010 i
samband med uppförande av en biogasanläggning. För biogasanläggningen finns
en tillståndsansökan ingiven till Länsstyrelsen i Stockholm, vilken har
kompletterats i en omgång. Länsstyrelsen har varken givit tillstånd till uppförande
och drift av biogasanläggningen eller något igångsättningsmedgivande.
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Under den 13 januari 2010 hade miljöförvaltningen ett antal kontakter med
Länsstyrelsen i Stockholm och verksamhetsutövaren Swedish Biogas International
AB. Under ett av samtalen meddelade Tomas Hägle, som företräder
verksamhetsutövaren, att bolaget hade fällt träd samt rensat berget och påbörjat
borrning inför sprängning. Sprängningsarbetet var planerat att påbörjas den 19
januari 2010.
Den 14 januari 2010 meddelade miljöförvaltningen, via telefon,
verksamhetsutövaren att all verksamhet skulle avbrytas, även förarbetena inför
sprängningen. Ett skriftligt förbud att fortsätta verksamheten innan
igångsättningsstillstånd meddelats av länsstyrelsen skickades den 22 januari 2010.
Den 18 januari 2010 inspekterades fastigheten Solvärmen 1 av miljöförvaltningens
inspektörer Jessica Berggren och Nette Bygren. Vid inspektionen konstaterades att
träden inom området hade fällts och borrning inför sprängningen hade startats
precis som Tomas Hägle beskrivit på telefon. Inget arbete pågick vid
inspektionstillfället. Foton från inspektionen bifogas samt utdrag ur diariesystemet
för ärendet.

Motivering
Verksamhetsutövaren har påbörjat att anlägga verksamheten utan att ha erforderligt
tillstånd enligt miljöbalken. Enligt kontakter med Länsstyrelsen i Stockholm är inte
ansökan tillräckligt komplett för att kungöras och skickas ut på remiss.
Att anläggningsarbetet har påbörjats försvårar möjligheten att i tillståndsprocessen
förelägga om kompensationsåtgärder för de ekar som stod på området och det
spridningsområde det utgjort mellan två naturreservat, t.ex. att avverkade träd läggs
i befintliga naturreservat som död ved. Samtliga ekar som fällts hade transporterats
bort vis inspektionstillfället.

Enligt delegation

Jonas Tolf
Enhetschef

