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Tillsynsrapport Energianläggningar 2020
Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten ”Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2020”.
2. Överlämna rapporten till de verksamhetsutövare i branschen

som omnämns i rapporten.
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Avdelningschef

Sammanfattning
Miljöförvaltningen utövar tillsyn över alla energianläggningar inom
staden som anmälts eller fått tillstånd enligt miljöbalken. I tillsynsområdet ingår också gasproduktionsanläggningar, distributionsnäten för gas och fjärrvärme, samt krematorier.
Under 2020 har förvaltningen haft täta kontakter med Stockholm
Exergis stora anläggningar både genom telefonsamtal, e-post och
vid regelbundna tillsynsbesök på plats innan Covid-19 bröt ut och i
viss mån även efteråt. Förvaltningen har även deltagit i periodiska
besiktningar vid Hammarbyverket, Hässelbyverket,
Högdalenverket, Värtaverket och Energihamnen.
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Förvaltningens samlade bedömning av tillsynsområdet är att
egenkontrollen överlag är god hos de verksamhetsutövare som
driver energianläggningar i Stockholms stad. De brister och
störningar som kommit till miljöförvaltningens kännedom har i
dialog med verksamheten åtgärdats.
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Planerade tillsynsinsatser har genomförts som planerat.
1. Antal överskridanden av riktvärden. Årsmål 0 st. Inga
överskridanden har skett under året.
2. Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Inga befogade klagomål
under året.
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets
villkor. Årsmål 100 %. Samtliga verksamheter uppfyllde sina
villkor under året.
Utöver den löpande tillsynen har nämnden som remissinstans bland
annat yttrat sig över en ansökan om tillstånd för Lövstaverket, samt
svarat på en del anmälningar om ändringar på några av
anläggningarna. Under 2021 och 2022 bedömer nämnden att
mycket arbete kommer läggas ner på Lövstaverket och Värtaverkets
Bio-CCS anläggning.
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