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Föreningen Rädda Ältasjön
Älta Strandväg 59
138 33 Älta

Biogasanläggningen i Skarpnäck, Solvärmen 1,
Stockholms kommun
Svar på brev från Föreningen Rädda Ältasjön
Miljöprövningsdelegationen har 2011-10-11beslutat att ge tillstånd enligt miljöbalken till att
uppföra och driva en anläggning för produktion av biogas och biogödsel på fastigheten
Solvärmen 1 i Skarpnäck. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (MSN) i Nacka har yttrat sig i
ärendet vid flera tillfällen under tillståndsprocessen. I detta sammanhang vill nämnden
påpeka att tillsynsmyndighet vad gäller aktuell anläggning är miljönämnden i Stockholms
kommun.
Föreningen Rädda Ältasjön vill nu att MSN vidtar följande åtgärder:
1) att Nacka MSN på sitt nästa möte lyfter frågan om hur kommunen ska agera vidare i frågan (t ex
under övriga punkter)
Svar: I miljöprövningsdelegationens beslut ställs ett antal villkor för verksamheten varav
några är provisoriska. Det gäller framför allt dagvattenhanteringen. De slutliga villkoren ska
miljöprövningsdelegationen avgöra inom två år efter det att anläggningen tagits i anspråk.
De frågor som är aktuella för Nackas och främst Ältas del är dagvatten och lukt. Nämnden
bedömer att Miljöprövningsdelegationen (MPD) har tagit till sig nämndens villkorsyrkanden
i yttrande från 2010-01-26 (A-E) på ett ansvarsfullt sätt.
A. Miljö och Stadsbyggnadsnämndens krav på mätning av oljeindex följs upp genom
MPD:s villkor 8, 9,10 och 14, samt ryms inom den utredning som ska ske under
prövotiden. Inom två år ska Bolaget lämna förslag på slutliga villkor för dagvattnet.
De ska också föreslå metoder för mätning och rapportering som utformas i samråd
med tillsynsmyndigheten (Stockholm Stad). Reningsfunktionen på hela
dagvattenhanteringen samt halterna av kväve och fosfor i utgående vatten ska
verifieras. Även villkor 11 och 12 påverkar och minskar risken för att felaktiga
ämnen hamnar i dagvattenanläggningen.
B. Nämndens krav på utsläpp av kväve är taget rakt av under en prövotid genom
MPD:s provisoriska villkor P1.
C. Nämndens krav på om utsläpp av fosfor är också taget rakt av under en prövotid
genom MPD:s provisoriska villkor P2.
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D. Nämndens krav på att låta dagvattnet efterpoleras efter oljeavskiljaren iakttas genom
MPD:s villkor 8 samt utreds under den prövotid som gäller dagvattenvillkoren.
Under prövotiden ska bolaget utreda om det behövs några ytterligare
reningsåtgärder för dagvattnet. Nämnden bedömer att det är rimligt att Bolaget får
tid på sig att undersöka om det behövs ytterligare reningssteg och exakt vilka
mätmetoder som ska användas (gäller villkor A och D). Det kan t.ex. finnas andra
mer lämpliga analyser, än oljeindex, att mäta oljehalt i utgående dagvatten. MSN:s
krav på dagvatten genom villkor B och C är extremt hårda som de är.
E. Nämndens krav på att luktolägenheter ska åtgärdas snarast, följs bl.a. genom MPD:s
slutliga villkor nr 1, 6 och 7. Enligt villkor nr 1 ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med det bolaget har uppgett i ansökan. Det innebär
bl. a att anläggningen alltid ska drivas och underhållas så att minst två av tre aktiva
kolfilter är i drift vid varje tidpunkt (punkt 16, sid 9 i beslutet). Villkor nr
6: ”Verksamheten ska bedrivas så att luktolägenheter inte uppkommer. Lukt från samtliga
anläggningsdelar som kan innehålla illaluktande ämnen ska samlas upp och renas i kolfilter eller
omhändertas i annan luktreduceringsanläggning för behandling av illaluktande ämnen.
Uppkommer luktolägenheter från verksamheten ska åtgärder omgående vidtas”.
Tillsynsmyndigheten har fått delegation att vid behov besluta om ytterligare åtgärder
för att begränsa lukt från verksamheten. Villkor nr 7 anger att anläggningens
ventilationssystem ska vara slutbesiktigat och idrifttaget innan produktionsprocessen
får påbörjas eller provdrift får genomföras. Alla luktfilter ska finnas innan
anläggningen får startas ens på försök.
2) att Nacka MSN begär inhibition så att Länsstyrelsen upphäver verkställighetsförordnandet
Svar: Att begära inhibition är inte aktuellt eftersom nämndens krav har följts i en rimlig
omfattning genom de villkor som miljöprövningsdelegationen ställt.
3) att Nacka MSN överklagar Länsstyrelsens beviljande om tillstånd till sprängning samt biogas- och
biogödselproduktion
Svar: Detta är inte heller aktuellt med hänvisning till de villkor som miljöprövningsdelegationen beslutat om. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i tidigare beslut tagit
ställning till att anläggningen bör få tillstånd under vissa förutsättningar. Miljöprövningsdelegationen har tagit till sig MSN:s yttrande och krav till en rimlig omfattning.
4) att Nacka MSN överklagar Regeringens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen enligt lagen
(2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Svar: Nacka kommun är inte sakägare i detaljplaneprocessen och kan därför inte överklaga
detta beslut.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
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