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§ 54

Dnr MSN 2010/13-219

Utställningsyttrande över detaljplan för Solvärmen 1 i
stadsdelen Flaten i Stockholms stad
Beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till yttrande med ändring av den
sista meningen till följande:
”Vi kommer att ta kontakt med länsstyrelsen om miljöprövningsärendet enligt ett
särskilt nämndbeslut för att eventuellt begära kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att
yttra sig i prövningsärendet och förutsätter att även berörda föreningar och enskilda ges
möjlighet att lämna synpunkter.”
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillskriver länsstyrelsen och påpekar att Nacka
kommun inte beretts tillfälle att yttra sig om komplettering av Swedish Biogas
ansökningshandlingar inför miljöprövningen i enlighet med miljöbalkens krav. Vi begär
att miljökonsekvensbeskrivningen omarbetas eller utökas för att ta hänsyn till de
synpunkter som Nacka kommun inte fick möjlighet att delge i den samrådsprocess som
borde ha ägt rum. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden begär att Nacka kommun bereds
tillfälle att yttra sig dels om komplettering av ansökningshandlingarna, dels i
miljöprövningsärendet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet

Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat ett planförslag som innebär att en
biogasanläggning kan uppföras inom fastigheten Solvärmen 1, mellan Tyresövägen och
Flatenvägen, söder om Skarpnäcks gård. Planförslaget ställs ut under tiden 21 januari 18 februari 2010.
De frågor som Nacka kommun tog upp i samrådsyttrandet 2009-09-01 har lett till vissa
kompletteringar i planbeskrivningen, men såväl valet av lokalisering som
dagvattenfrågan och luktproblematiken borde behandlats betydligt utförligare.
Utifrån det material som redovisats saknas förutsättningarna för ett tydligt
ställningstagande till utställningsförslaget.
Handlingar i ärendet

Planenhetens tjänsteskrivelse 2010-02-04 reviderad 2010-02-10 och 2010-02-17
Bilagor:
Förslag till yttrande 2010-02-04 reviderat 2010-02-10 och 2010-02-17

ordförandes signatur Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31 (58)

Nacka kommun

Sammanträdesprotokoll
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

17 februari 2010

Yrkanden

Lennart Nilsson (FP) yrkade med instämmande av Cathrin Bergenstråhle (M), Eva
Närvä-Eickenrodt (M), Johan Hiller (M), Börje Wessman (M) och Bernt Enström (KD)
att nämnden skulle anta förslaget till yttrande med ändring av den sista meningen till
följande: ”Vi kommer att ta kontakt med länsstyrelsen om miljöprövningsärendet enligt
ett särskilt nämndbeslut för att eventuellt begära kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att
yttra sig i prövningsärendet och förutsätter att även berörda föreningar och enskilda ges
möjlighet att lämna synpunkter.”
Lennart Nilsson (FP) yrkade dessutom med instämmande av Cathrin Bergenstråhle (M),
Eva Närvä-Eickenrodt (M), Johan Hiller (M), Börje Wessman (M), Bernt Enström (KD,
Kaj Nyman (S), Lars Wessman (S) och Maria Hollsten (V) att nämnden skulle besluta
följande:
”Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillskriver länsstyrelsen och påpekar att Nacka
kommun inte beretts tillfälle att yttra sig om komplettering av Swedish Biogas
ansökningshandlingar inför miljöprövningen i enlighet med miljöbalkens krav. Vi begär
att miljökonsekvensbeskrivningen omarbetas eller utökas för att ta hänsyn till de
synpunkter som Nacka kommun inte fick möjlighet att delge i den samrådsprocess som
borde ha ägt rum. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden begär att Nacka kommun bereds
tillfälle att yttra sig dels om komplettering av ansökningshandlingarna, dels i
miljöprövningsärendet.”

Kaj Nyman (S) yrkade med instämmande av Lars Wessman (S) och Maria Hollsten (V)
att nämnden skulle anta följande yttrande:
”Vi ifrågasätter den valda platsen för en biogasanläggning. Det är framför allt risken för
påverkan på två naturreservat, Ältasjön, natura 2000-området nedströms Ältasjön och
luktproblem för de boende i Älta som leder oss fram till det ställningstagandet. Den
information som har lämnats av företaget (Swedish Biogas) är också att man inte avser,
och inte heller söker tillstånd för det i miljöprövningsprocessen, att ta hand om lokalt
hushållsavfall i anläggningen (även om det finns utrymme för det i planförslaget), utan
det handlar om spannmålsrester och liknande, som måste transporteras ganska långt till
platsen i fråga.
Det är en brist att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inte haft någon
förhandsinformation om att denna anläggning planeras. Men framför allt har inte
Ältaborna haft möjlighet att vara delaktiga i processen. Helt uppenbart beror det på att
det finns en kommungräns mellan den tilltänkta anläggningen och de berörda i Älta. De
samråd som har förekommit har riktat sig till boende i Skarpnäck, det vill säga i
Stockholms kommun.
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Innan arbetet med detaljplanen går vidare fordrar vi ett ordentligt samråd med
de boende i Älta. Vi begär också en mer grundlig utredning av vilka alternativ
till förläggning som finns. I miljökonsekvensutredningen nämns i förbigående
att det kan finnas andra möjliga platser för anläggningen, men de är inte alls
utredda. Miljökonsekvensutredningen är på denna punkt uppenbarligen helt
undermålig.
Vi vill för tydlighets skull markera att Nacka kommun ser positivt på att
biogasanläggningar byggs, eftersom det är en angelägen fråga för att minska
koldioxidutsläppen. Men eftersom både råvarorna och den ena av produkterna (gödslet)
har sitt ursprung respektive mål i andra delar av länet/landet ifrågasätter vi
lokaliseringen.
För den händelse Stockholm bortser från våra krav enligt ovan ställer vi
följande krav på anläggningen:
• Dagvattenhanteringen måste ordnas så att ytterligare näringsämnen eller föroreningar
inte tillförs Ältasjön. Det är särskilt viktigt att garantera att inget lakvatten från
processen kommer ut i dagvattensystemet, samt att en beredskap för hantering av
eventuella större utsläpp och släckvatten finns.
• De åtgärder som vidtas för luktreducering ska innebära en garanti för att luktproblem
inte uppstår.
• Den gröna kilens samband med Nackareservatet måste säkerställa och placering och
utformning av byggnader på fastigheten måste anpassas till landskapsbilden så långt det
är möjligt. Det innebär bland att en trädridå skapas som döljer anläggningen sett från
Ältahållet.
• Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kräver också att få yttra sig även under
tillståndsprocessen för anläggningen.”
Beslutsgång

Ordföranden ställde först Lennart Nilssons yrkande om remissyttrande mot Kaj Nymans
och fann att nämnden beslöt i enlighet med Lennart Nilssons yrkande.
Ordförande ställde därefter proposition på Lennart Nilssons yrkande om att nämnden
skulle tillskriva länsstyrelsen och fann att nämnden beslöt i enlighet med det yrkandet.
Nämnden beslöt alltså i enlighet med Lennart Nilssons båda yrkanden.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Reservationer

Kaj Nyman (S) med instämmande av Lars Wessman (S) och Maria Hollsten (V)
reserverade mot beslutet när det gäller yttrande till förmån för sitt eget yrkande.
___
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