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Ytterligare komplettering av FRÄS överklagande av beslut 4031-2010-9732 

Föreningen Rädda Ältasjön (FRÄS) (ref 1) har 2010 överklagat Länsstyrelsens beslut 
angående detaljplanen på fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck (ref 2). I mars i år så 
kompletterade vi överklagan med nytillkommen information om Swedish Biogas (SBI) 
anläggning i Örebro, se bilaga 5.  
I anledning av ny och viktig information om SBI och deras verksamhet som avses att 
bedrivas på fastigheten Solvärmen 1 har inkommit, så får vi åter igen komplettera vårt 
överklagande enligt nedan. Den nya informationen måste beaktas vid Regeringens kommande 
avgörande i detaljplaneärendet. 

Föreningen Rädda Ältasjön har tidigare anfört att marken ”Solvärmen 1” inte är lämplig att 
bebygga med den biogasanläggning Swedish Biogas International (SBI) planerar. Vi har bl a 
anfört att företaget SBI:s biogasfabrik i Örebro, vilken är avsevärt mindre än den bolaget vill 
uppföra i Skarpnäck, orsakat lukt och miljöproblem upp till en radie av 2 km från fabriken. 
SBI har i detaljplaneärendet hänvisat till just Örebro-fabriken vad gäller den effekt på miljön 
den påtänkta fabriken i Skarpnäck skulle kunna tänkas få. Föreningen Rädda Ältasjön har nu 
fått del av information om att SBI:s verksamhet i Örebro 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. I 
Örebro är biogasverksamheten avsides belägen och har således endast drabbat ett fåtal 
närboende. I Skarpnäcksexemplet skulle liknande problem riskera drabba ett oerhört stort 
antal boende, ca 30 000 - 40 000. Inlösen av alla fastigheter kring två kilometers radie från 
den tänkta verksamheten i Skarpnäck skulle inte vara ekonomiskt möjlig då fastighetsvärdena 
är enorma samt marken delvis utgörs av EU-skyddat Natura 2000-område.  

Det som inträffat i Örebro visar att en biogasanläggning ej är förenlig med den övriga 
bebyggelse/ miljö som finns samt är under uppförande runtomkring "Solvärmen 1". 
Föreningen Rädda Ältasjön ställer sig frågan om det finns något liknande exempel i något 
land på att en storskalig biogasanläggning placeras vid tätbebyggt område. Den 
detaljplaneändring som aktuellt ärende rör medger att marken inom ett visst område får 
användas till uppenbart oförenliga ändamål, nämligen tät bebyggelse och biogasverksamhet. 
Den bör därför upphävas av Regeringen. 

 



I övrigt vill Föreningen Rädda Ältasjön uppmärksamma Regeringen på ändrade 
förutsättningar för anskaffande av råvara till den biogasverksamhet som 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.  

Föreningen Rädda Ältasjön vill avslutningsvis återigen framhålla att vi är för biogas som 
sådan, men att den bör produceras på ett sätt som är hållbart för miljön samt lämpligt i övrigt. 
Det Stockholmsområdet behöver är möjlighet att processa råvaror från Stockholm till biogas, t 
ex matavfall. Och marken ”Solvärmen 1” kan aldrig bli aktuell för processande av sådan 
råvara eftersom sådan verksamhet måste placeras långt ifrån bebyggelse p g a luktstörningar. 
Att i det tätbebyggda Stockholm placera en biogasverksamhet som ska processa råvara från 
landsbygden är enligt den energiexpertis som finns varken ekonomiskt eller ekologiskt 
hållbart.  

Mot bakgrund av det Föreningen Rädda Ältasjön tidigare anfört i ärendet, samt det som 
anförts ovan, bör Regeringen upphäva den aktuella detaljplaneändringen. 
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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. 

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 
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Komplettering av FRÄS överklagande av beslut 4031-2010-9732 

Föreningen Rädda Ältasjön (FRÄS) har tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut angående 
detaljplanen på fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck. I anledning av ny information om den 
verksamhet som avses att bedrivas på fastigheten Solvärmen 1 får vi komplettera vårt 
överklagande enligt nedan.  

Sammanfattningsvis framgår nedan att ett anläggande av en biogas/-gödsel/ verksamhet på 
Solvärmen 1 skulle riskera medföra att 30 000 – 40 000 invånare i Stockholm får en otjänlig 
boendemiljö samt att irreparabla miljöskador uppstår på två naturreservat och ett Natura 
2000-område. 

Det har numer framkommit att allvarliga problem finns med biogasföretaget Swedish Biogas 
Internationals (SBI) fabrik i Örebro. SBI är det företag som ansökt om att få anlägga 
biogasverksamhet på Solvärmen 1. Artiklar om problemen återfinns i "Nerikes Allehanda" på 
deras hemsida. Artiklarna är från november 2010. Den fabrik det är frågan om bedriver exakt 
samma typ av verksamhet med samma typ av råvara som den tänkta biogasanläggningen på 
Solvärmen 1 skulle göra om den blev verklighet. Den enda skillnaden är att Örebro-fabriken 
är ca hälften så stor som den biogasanläggning som planeras på Solvärmen 1. Örebro-fabriken 
är  en referensanläggning som det återkommande hänvisats till i  handlingar vad gäller den 
förväntade miljöpåverkan en biogasfabrik på Solvärmen 1 skulle få.  
De problem som uppstått vid biogasfabriken i Örebro är enligt rapporteringarna långvariga 
(flera månader långa) kraftigt illaluktande luftutsläpp upp till ett avstånd av två km från 
Örebro-fabriken samt utdött djurliv i intilliggande vattendrag. Närmare utredningar pågår 
kring förstörelsen av vattendragen. Örebro-fabriken är som nämnts endast hälften så stor som 
den tänkta anläggningen på Solvärmen 1 skulle bli och förväntad påverkan från den skulle då 
med all sannolikhet bli än större. Vidare är biogasfabriken i Örebro avsides placerad utanför 
Örebro och har därmed inneburit att ett begränsat antal boende blivit påverkade. Närboende 
där har upplevt situationen så illa att de konstaterat att de inte kan bo kvar. I aktuellt fall 
Solvärmen 1 bor ca 30 000 - 40 000 stockholmare inom påverkansradien om två km. 
Motsvarande situation i Stockholm på Solvärmen 1 skulle ett liknande utsläppsscenario 
drabba områdena Skarpnäck, Bagarmossen, Pungpinan/ Sekreterarbacken, Sköndal och Älta. 
 



 
Figur 1 Karta över närområdet 

Detta skulle innebära förstörd boendemiljö för 30 000 - 40 000 personer, se Figur 1. De 
ekonomiska konsekvenserna av ett sådant scenario skulle bli enorma. 

Förutom risken för otjänlig boendemiljö för 30 000 – 40 000 stockholmare tillkommer vad 
gäller fastigheten Solvärmen 1 det faktum att den ligger på en punkt där två naturreservat 
möts samt i direkt anslutning till Natura 2000-området ”Söderbysjön-Dammtorpssjön”. Om 
Solvärmen 1 tillåts bebyggas med biogasverksamhet skulle eventuella skador på växt- och 
djurliv, liknande de skador som synes ha uppkommit i Örebro, bli sådana att de inte sedan går 
att återställa.  I Örebro tycks vattenföroreningarna ha begränsats till mindre vattendrag medan 
dagvattnet från Solvärmen rinner rätt ut i Ältaån och det nedliggande sjösystemet inklusive 
Natura 2000 området. Känsligt växt- och djurliv som dör ut är en permanent miljöförstöring. 

Mot bakgrund av det som nu anförts måste vara uppenbart att den ändrade detaljplanen bör 
upphävas. De risker som är förenade med anläggning av biogasverksamhet på marken 
Solvärmen 1 är inte acceptabla. Området runtomkring den aktuella marken är sedan länge 
ianspråktaget som bostadsområde för 30 000 – 40 000 stockholmare och nackabor samt sedan 
åratal tillbaka naturskyddat. Ett användande av marken Solvärmen 1 enligt 
detaljplaneändringen skulle helt ändra förutsättningarna för området och riskera medföra 
omfattande skadeståndstvister. Det får ifrågasättas om stora biogasanläggningar 
överhuvudtaget återfinns centralt placerade i tätbebyggt område någonstans i något land. 
Verksamheten (som är en avfallsanläggning, enligt det till Länsstyrelsen sökta 
miljöprövningstillståndet)  torde inte vara förenlig med vare sig tätbebyggt område inom en 
radie av några kilometer från sådan anläggning, eller med känslig natur. 

Avslutningsvis får konstateras att då Natura 2000-område ligger i direkt anslutning till 
Solvärmen 1 kan EU förmodas ha ett starkt intresse av att pröva denna detaljplaneändring vid 
det fallet den inte upphävs av Regeringen. EU:s Habitat-direktiv är bindande för Sverige och 
mot bakgrund av de problem som nu konstaterats med biogasverksamheten i Örebro torde 
risken för förstörelse av Natura 2000-området vid Solvärmen 1 framstå som uppenbar för EU. 
Föreningen Rädda Ältasjön avser vid det fallet att detaljplaneändringen inte upphävs att föra 



frågan vidare för EU-prövning. FRÄS förhoppning är dock att Regeringen ska upphäva 
detaljplaneändringen och att Stockholms Kommun, istället för detta ogenomtänkta projekt, 
gör en grundlig analys och inventering avseende lämplig lokalisering för anläggningar 
avseende förnyelsebar energi. 
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