PM Rotel I (Dnr KS 2018/574)

Kungörelse av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
till utökad verksamheten vid Skarpnäcks värmeverk i
Stockholms kommun
Remiss från Länsstyrelsen Stockholm
Remisstid den 17 maj 2018
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som anförs i promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Stockholm Exergi AB (f.d. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad) har
ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken inom
fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck, Stockholms kommun.
Staden har fått ärendet på remiss från Länsstyrelsen för besvarande senast den 17
maj 2018.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden och Skarpnäcks
stadsdelsnämnd. Trafiknämnden och Skarpnäcks stadsdelsnämnd avstår från att svara
på remissen. Exploateringskontoret har inget att erinra mot förslaget. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden svarar enskilt direkt till Länsstyrelsen i sin roll som
tillsynsmyndighet. Stadsbyggnadskontoret har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret har inga formella synpunkter på ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.
Stadsbyggnadskontoret har inga synpunkter på ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.
Mina synpunkter
Jag delar stadsledningskontorets uppfattning och hänvisar vidare till deras
tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som anförs i promemorian.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 9 maj 2018
KARIN WANNGÅRD
Bilaga
Kungörelsen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Stockholm Exergi AB (f.d. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad) har
ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken inom
fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck, Stockholms kommun.
Bolaget planerar att ersätta den befintliga anläggningen med en ny, större
anläggning där förnybara bränslen i form av bioolja och träpellets används.
Anläggningens roll i nätet blir delvis förändrad. Utökad drifttid i Skarpnäck innebär
mindre drifttid i andra anläggningar i det sammankopplade systemet, bland annat i
mindre, fossileldade panncentraler.
Ansökan omfattar anläggning för förbränning av biobränsle med en total
installerad tillförd effekt av 99 MW. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.
Enligt ansökan består den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten av utsläpp
till luft och vatten samt buller och påverkan från transporter.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen äventyrar verksamheten inte uppfyllandet
av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft eller omgivningsbuller. Verksamheten
bidrar positivt till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten då föroreningar
som når Ältasjön via dagvatten från anläggningen beräknas att minska.
Staden har fått ärendet på remiss från Länsstyrelsen för besvarande senast den 27
april 2018 men har sökt och fått anstånd till den 17 maj 2018.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden och Skarpnäcks
stadsdelsnämnd. Trafiknämnden och Skarpnäcks stadsdelsnämnd avstår från att svara
på remissen. Exploateringskontoret har inget att erinra mot förslaget. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden svarar enskilt direkt till Länsstyrelsen i sin roll som
tillsynsmyndighet. Stadsbyggnadskontoret har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret är positivt till att användningen av förnybara bränslen inom staden
ökar, på bekostnad av fossila bränslen. Detta ligger helt i linje med stadens ambitiösa klimatoch miljömål.
Stadsledningskontoret har inga formella synpunkter på ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.
Planerna för moderniseringen av Skarpnäcks värmeverk har i ansökan bedömts kunna
genomföras inom gällande detaljplan. Stadsledningskontoret konstaterar dock att gällande
plan innehåller ledningsområde samt område som inte får bebyggas under den nya föreslagna
anläggningen. Den slutliga bedömningen av den nya anläggningens lämplighet kommer att
göras i samband med stadsbyggnadsnämndens bygglovsprövning.
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Som svar på remissen ”Kungörelse av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad
verksamheten vid Skarpnäcks värmeverk i Stockholms kommun” hänvisas till vad som
anförts i stadslednings-kontorets tjänsteutlåtande.

Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret har inga synpunkter på ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet.
I översiktsplan för Stockholms stad (laga kraft 2018-03-23) ligger fastigheten inom
”område där komplettering kan prövas inom ramen för befintlig markanvändning och med
utgångspunkt i kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov”. Det pågår
detaljplanarbete för Solfångaren 1, fastigheten sydost om Solvärmen 1, för att möjliggöra
uppförande av en datahall från vilken överskottsvärme ska levereras till fjärrvärmenätet via
den nya moderniserade anläggning som tillståndsansökan avser.
Detaljplaneförslag för Solfångaren 1 (DNR 2016-14049) ställdes ut för granskning 22/1120/12-2017. Antagande planeras under 2018.
Planerna för moderniseringen av Skarpnäcks värmeverk har i ansökan bedömts kunna
genomföras inom gällande detaljplan. Vi vill uppmärksamma om att gällande plan innehåller
ledningsområde samt område som inte får bebyggas (betecknat med u respektive prickmark i
plankartan) under den nya föreslagna anläggningen.
Bedömningen av den nya anläggningens lämplighet kommer att göras i samband med
bygglovsprövningen.

4

