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Förslag till beslut
1. Vidhålla att villkor 10 ska lyda:
•

Bolaget ska genom effektivisering och hushållning sträva efter att minska
den egna energianvändningen i verksamheten. Energianvändningen skall
följas och årligen inrapporteras till tillsynsmyndigheten.

Gunnar Söderholm

Gustaf Landahl

Bakgrund
Fortum Värme inkom den 26 april 2007 till miljödomstolen med en ansökan om tillägg
och ändring av villkor för Hässelbybyverket i Stockholms stad. Ärendet remitterades till
miljö- och hälsoskyddsnämnden som yttrande sig den 28 augusti (bilaga 1 och 2).
Fortum Värme har bemött miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande (bilaga 3).
Avseende villkor 10 motsätter sig Fortum Värme att orden ”där det är ekonomiskt
försvarbart” ska utgå. Att stryka orden innebär enligt Fortum Värme att
skälighetsbedömningen enligt 2 kapitlet 7 § miljöbalken bortfaller.
Fortum Värme har godtagit nämndens förlag att sänka villkoret för utsläpp av svavel som
total bubbla från 75mg/MJ till 25 mg/MJ.

Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se
Besöksadress Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR: 2007-004142-300
SID 2 (2)

Vidare har Fortum Värme i sitt bemötande av miljö- och hälsoskyddsnämndens särskilda
uttalande från miljöpartiet och vänsterpartiet framfört att det inte är fråga om en
tillståndsprövning till verksamheten och att utfasning av fossila bränslen därför inte ingår.
Miljödomstolen har remitterat Fortums bemötande till miljö- och hälsoskyddsnämnden
för yttrande senast den 29 oktober 2007. Förvaltningen har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 28 november 2007.

Förvaltningens synpunkter
Avseende villkor 10 vidhåller förvaltningen att det inte är lämpligt att lägga in
formuleringen ”där det är ekonomiskt motiverat” i villkorstexten. Förvaltningen
konstaterar att en rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7§ miljöbalken alltid ska göras och att
det därför inte ska ingå i en villkorstext. Förvaltningen vidhåller att villkor 10 bör lyda:
Bolaget ska genom effektivisering och hushållning sträva efter att minska den egna
energianvändningen i verksamheten. Energianvändningen skall följas och årligen
inrapporteras till tillsynsmyndigheten.
Förvaltningen anser i likhet med Fortum att denna prövning är begränsad till de frågor
som tagits upp i ansökan och att det inte är fråga om en tillståndsprövning. Nämnden har
vid en rimlighetsavvägning föreslagit en nivå på villkor för utsläpp av svavel till luft som
motsvarar BAT (Bästa tillgängliga teknik) men som inte ska omöjliggöra
fossilbränsledrift. Hässelbyverket är en verksamhet som omfattas av lagen (2004:1199)
om handel med utsläppsrätter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan därmed inte ställa
krav på utfasning av fossila bränslen.
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