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Älta 2011-09-12

Komplettering till yttrande från Föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan
för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Solvärmen 1

Föreningen Rädda Ältasjön (ref 1) har den 28 januari 2011 ingivit yttrande till Länsstyrelsen
avseende Swedish Biogas (SBI) ansökan att få bedriva miljöfarlig verksamhet i form av
biogas- och biogödselproduktion på fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck (ref 2). Föreningen
Rädda Ältasjön har nu fått del av ny viktig information som vi anser nödvändig att
Länsstyrelsen har inför sitt kommande beslut i miljöprövningsärendet. Den nya informationen
får anses av så avgörande betydelse att något beslut i miljöprövningsärendet ej bör fattas
förrän Länsstyrelsen inhämtat kompletterande och fullständig utredning kring alla problem
som varit med SBI:s anläggning i Örebro. Det som kommit till föreningens kännedom är
följande:

SBI:s anläggning i Örebro har medfört sådana svåra och långvariga problem med bl a
luktstörningar att de närboende nu inte kan bo kvar. De har därför under våren 2011 ansökt
om att deras fastigheter ska bli inlösta av kommunen, se bilaga 1 samt 2. Detta innebär att SBI
som företag inte sedan de första larmrapporterna kom förra året om störningar från
verksamheten lyckats åtgärda dessa problem. Med tanke på att den tänkta verksamheten i
Skarpnäck skulle vara belägen direkt vid känsligt och skyddat Natura 2000-område samt att
ca 30 000 – 40 000 boende skulle bli drabbade om liknande störningar inträffade här som i
Örebro är det inte rimligt att SBI medges det ansökta tillståndet om att få bedriva miljöfarlig
verksamhet på marken Solvärmen 1.

Det som inträffat i Örebro är allvarligt och visar på att Länsstyrelsen måste ha ett fullständigt
underlag inför sitt kommande beslut samt att det i enlighet med Miljöbalken 22 kap 28 § får
anses saknas skäl att medge det av SBI ansökta verkställighetsförordnandet. Enligt
förarbetena till Miljöbalken ska restriktivitet generellt gälla vid medgivande av
verkställighetsförordnanden. Då det i aktuellt fall, med tanke på det som hänt i Örebro, finns
uppenbara risker för svåra miljöstörningar bl a på EU-skyddat område, samt att igångsättandet
innefattar irreversibla åtgärder som t ex bortsprängning av berg, måste stå klart att något
verkställighetsförordnande inte kan medges.
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I övrigt vill Föreningen Rädda Ältasjön uppmärksamma Länsstyrelsen på ändrade
förutsättningar för anskaffande av råvara till den biogasverksamhet SBI vill bedriva. Bolaget
har tidigare uppgett att en stor del av råvaran ska tas från Spendrups bryggerier i Vårby.
Spendrups har dock under våren 2011 meddelat att man ska lägga ned sin verksamhet i Vårby
(ref 3). De ändrade förutsättningarna torde ge en negativ påverkan på det genomsnittliga
transportavståndet för råvaror samt därmed nettoenergieffekten av biogasproduktionen.
Avslutningsvis får även informeras om att Föreningen Rädda Ältasjön nyligen tagit del av
handlingar som visar att Stockholms Miljö och Hälsoskyddsnämnd har åtalsanmält Swedish
Biogas för olagligt igångsättande av markarbeten på den aktuella fastigheten Solvärmen1 (se
bilaga 3). Dessutom har Länsstyrelsen i Stockholm nu i juli 2011 avslagit överklagandet från
SBI att få fortsätta med markarbetena (se bilaga 4). SBI:s agerande får anses väcka
frågetecken om företagets erfarenhet av att bedriva den aktuella typen av verksamhet.
Med vänliga hälsningar
FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN

Lina Olsson
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
Älta Strandväg 59
138 33 Älta
0708-972414
info@altasjon.se
www.altasjon.nu
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Bilagor:
Bilaga 1: Örebro kommun Samhällsbyggnad: Förslag om uppköp av fastigheter
Bilaga 2: Örebro kommun Samhällsbyggnad: Protokollsutdrag 2011-06-14
Bilaga 3: Sth Miljö och Hälsonämnds åtalsanmälan av SBI
Bilaga 4: Länsstyrelsens beslut avseende SBIs överklagande av förbud mot
anläggningsarbeten

Referenser:
1. Om Föreningen Rädda Ältasjön
http://www.altasjon.nu/om_fras.htm
2. Föreningen Rädda Ältasjöns yttrande till Länsstyrelsen avseende SBIs ansökan om
miljöfarlig verksamhet
http://www.altasjon.nu/miljoprovning/110128_yttrande_FRAS.pdf
3. E24, maj 2011: Spendrups lägger ned i Vårby
http://www.e24.se/business/konsumentvaror/spendrups-lagger-ned-ivarby_2807587.e24
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ANMÄLAN OM MISSTANKE OM BROTT
Verksamhetsutövare

Swedish Biogas International AB

Organisations-/personnummer

556690-6839

Verksamhetens namn
Verksamhetens adress

Flatenvägen 15

Fastighetsbeteckning

Solvärmen 1

Objektets identitet hos Miljöförvaltningen

74846

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

