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Överklagan av Länsstyrelsens tillståndsbeslut för Skarpnäcks värmeverk, mål M 8468-18:
Komplettering med yttrande över Stockholms Exergis överklagande
Föreningen Rädda Ältasjön har 2019-01-02 överklagat Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att ge Stockholm Exergi AB tillstånd till uppförande och drift av
en förbränningsanläggning på fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck, beslut: 551-29026-2017.
Föreningen har i februari fått ta del av Stockholm Exergis ("bolaget") överklagande 2018-12-12 av
samma beslut och vi har getts tillfälle att yttra oss över detta.
Föreningen Rädda Ältasjön vill anföra följande gällande Stockholms Exergis överklagande:
villkor 4
Bolaget yrkar på att villkor 4, som begränsar drifttiden för pelletspannan och biooljepannan helt tas
bort. Vi anser att detta yrkande samt dess bristfälliga motivering är helt felaktigt och ska avslås av
domstolen. Vi vill även att domstolen ser över villkor 4 och utvärderar om ytterligare begränsningar
av drifttiden är nödvändiga. Miljötillståndet gäller ett spetsvärmeverk med begränsad drifttid. I sin
ansökan om miljötillstånd har bolaget anfört att behovet av rökgasrening är låg p g a den begränsade
driftstiden (se bl.a. Miljötillståndet sid. 12, 18 och 49). Skulle kravet på begränsad driftstid tas bort
skulle hela ansökan baseras på felaktiga grunder, då anläggningen inte längre kan anses vara en
spetsanläggning. Därmed borde ansökan göras om i sin helhet.
Vi menar att domstolen bör utreda hur lång driftstid som ett spetsvärmeverk maximalt kan få ha.
villkor 5, 6
Vi anser att det är otillräckligt att enbart ha villkor på årsmedelvärde, som bolaget yrkar.
Ifall bolaget verkligen skulle driva värmeverket som ett spetsvärmeverk, vilket de påstår i
ansökningshandlingarna, skulle årsmedelvärdet bli väldigt lågt - även med höga utsläpp de dagar som
värmeverket är i drift. Men i praktiken oreglerade mängder stoftutsläpp skulle potentiellt skapa stor
olägenhet för t ex närboende i vindriktningen de dagar som värmeverket är i drift. Även bolagets
andrahandsyrkande om att onormal drift ska undantas från kraven ser vi som otillräckligt och
otydligt. Utan att tydligt precisera i villkoret vilka driftsfall som är normala/onormala skulle den
föreslagna villkorsändringen möjliggöra en godtycklig uttolkning för bolaget.
Vi yrkar därför på att villkor 5 och 6 ska bibehålls eller ytterligare inskärpas. Vi saknar dock

kompetens att avgöra halter och mätstorheter på utsläppen, och förlitar oss på att länsstyrelsen och
domstolen avgör vad som kan anses som rimliga värden med bästa teknik.
villkor 8
När det gäller svavelhalt i bränslet bioolja har bolaget i ansökan själva angivit max 0,05 %. Nu när
länsstyrelsen godkänt detta villkor, som bolaget alltså själva ansökt om, så har nu alltså bolaget
överklagat detta. Vi finner detta märkligt.
I övrigt vidhåller vi vårt yrkande från 2019-01-02:
att Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om miljötillstånd för uppförande och drift av en
förbränningsanläggning
enligt de grunder som vi framförde i vårt tidigare överklagande.
Vi vidhåller även våra alternativa villkorsyrkanden 4, 5, 6, 7 samt 8 från vårt överklagande 2019-0102:
4. Utgående dagvatten som släpps till Ältasjön ska vara renare än dagvattnet som släpps till sjön
från dagens anläggning. Detta ska bekräftas med provtagning enligt reviderat kontrollprogram.
Halterna som redovisas för renat vatten i miljökonsekvensbeskrivningen underbilaga B5, tabell 3,
ska användas som riktvärden
5. Antalet transporter får sammantaget uppgå till 183 per år
6. Transporter av bränsle och aska ska ske under dagtid, måndag-fredag (kl. 06-18)
7. All träpellets ska utgöras av svenskt och FSC-märkt trä
8. Miljötillståndet får tas i bruk först när detaljplan och bygglov vunnit laga kraft
enligt de grunder som vi framförde i vårt överklagande 2019-01-02.
Vi vill även stryka tre av våra alternativa villkorsyrkanden 1,2,3 från vårt överklagande 2019-01-02:
1. Utsläppet av stoft får sammantaget uppgå till högst 5 mg/m3 norm torr gas vid
6 % O2 räknat som årsmedelvärde.
2. Utsläppet av svaveldioxid får sammantaget uppgå till högst 70 mg/m3 norm torr gas vid 6 %
O2 räknat som årsmedelvärde.
3. Utsläppet av kväveoxid får sammantaget uppgå till högst 150 mg/m3 norm torr gas vid 6 % O2
räknat som årsmedelvärde.
Anledningar är att vi tar tillbaka dessa yrkanden är att vi vid ny granskning har kunnat konstatera att
dessa tre villkor redan täcks av länsstyrelsens respektive villkor 5, 8 och 6. Vi yrkar istället på att
länsstyrelsens villkor 5, 6 och 8 kvarstår eller ytterligare inskärps. Vi vill att Mark och miljödomstolen
utreder om begränsningsvärdena för emissioner av svavel, kväveoxider samt stoft kan inskärpas
ytterligare med hänsyn till områdets känslighet m a p såväl naturvärden som kringboende.

Vi yrkar även på att verkställighetsförordnade ej ska medges såsom bolaget yrkar på i sitt

överklagande. Det får anses mycket viktigt att frågan om tillstånd och villkor blir ordentligt
slutprövad innan något arbete sätts igång. Bolaget själv får med sin överklagan anses ha visat att
saker kan komma afi justeras och inte varit helt genomtänkta från deras sida. Att bolaget i det läget
begära tillstånd att sätta igång arbete, utan laga kraft, inger inte fÖrtroende utan är djupt
oroväckande. Dessutom är det oklart vilka villkor som bolaget menar då ska gälla eftersom de själva

tu

överklagat vissa av villkoren.
Med Vänliga Hälsningar

Lina Olsson

Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
Älta Strandväg 59
138 33 Älta
0706-98241.4

info@altasion.se
www.altasion.nu
Föreningen Rödda Ättasjön ör en ideell ach opolitisk miljöorganisation grundad 7975, som arbetar med
informotionsspridning till allmönheten somt fungeror som påtryckore och remissorgon niir det göller

miljöfrågor i och kring Ältasjön. Föreningen bedriver öven verksomhet såsom vegetationsklippning.

