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Förord 
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning ingår i utställningshandlingarna tillhörande detaljplanen 
för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten, Stockholms stad. 

WSP Samhällsbyggnad har under januari 2010 arbetat fram miljökonsekvensbeskrivningen inför 
utställningen för detaljplanen. 

Konsulter: 

Susanna Nilsson  WSP Samhällsbyggnad, Uppdragsansvarig MKB 

Rune Löfgren   WSP Samhällsbyggnad, Granskare MKB 

 

Underlagsrapporten avseende riskbedömning har tagits fram av Ulrika Lindblad WSP Brand & 
Risk. PM om Verifiering av riskreducerande åtgärder har tagits fram av Katarina Malmkvist WSP 
Brand & Risk. 

Detaljplanen har utarbetats av WSP Stadsutveckling genom Eva Påhlman. Från exploateringskon-
toret har Maria Tingström och Inger Åberg medverkat. Illustrationer har tagits fram av Swedish 
Biogas. 
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Sammanfattning 
För närvarande pågår arbetet med att ändra detaljplanen för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten, 
Stockholm stad. Detaljplanen har varit ute på samråd under augusti – september 2009 och den pla-
neras att ställas ut under januari – februari 2010. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möj-
liggöra uppförandet av en produktionsanläggning för biogas. I anläggningen ska biogas av for-
donskvalitet samt biogödesel produceras. Inom området planläggs också för en anläggning för för-
behandling av matavfall. 

Till detaljplanens utställningshandling har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. 
MKB:n syftar till att bedöma positiva och negativa miljökonsekvenser av detaljplanens förslag för 
del av Solvärmen 1. Vidare syftar MKB:n till att, där så är möjligt, redovisa skadeförebyggande 
åtgärder som medför att detaljplanen kan utformas på ett sådant sätt att eventuella negativa effekter 
minskas eller avhjälps. 

Nedan följer en sammanfattning av MKB:n och förslagen på skadeförebyggande åtgärder för de-
taljplanen. 

Riskfrågor 

Risker kopplade till genomförandet av detaljplanen behöver belysas främst utifrån två perspektiv. 
Dels behöver de risker som gashanteringen inom den planerade anläggningen medför gentemot 
omgivningen, samt de externa risker som kan påverka anläggningen och gashanteringen, belysas. 
Dels behöver risken med den ökade trafiken till och från området som ett genomförande av planen 
medför tas upp. 

En riskbedömning har utförts som omfattar gashanteringen inom den planerade anläggningen, samt 
externa risker som kan påverka anläggningen och gashanteringen. Inom ramen för denna har ett 
antal olycksscenarier analyserats och värderats. I bedömningen konstateras att detaljplaneförslaget 
totalt sett innebär en ökad risk jämfört med noll-alternativet. Risker förknippade med gashantering 
vid anläggningen anses inte påverka omgivningen eller utgöra någon risk, förutsatt att gällande re-
kommendationer och skyddsavstånd efterföljs. Riskmatriser visar att med avseende på påverkan på 
människors liv och hälsa för tredje man så är det scenarier förknippade med trafiken på intilliggan-
de vägar (Tyresövägen och Flatenvägen) som innebär störst risk. Dessa innefattar avåkning samt 
olycka vid transporter med farligt gods. För miljön så innebär släckvatten till följd av självantänd-
ning i spannmål samt olyckor förknippade med farligt godstransporter på Tyresövägen störst risk. 

För detaljplanen har följande riskreducerande åtgärder föreslagits. 

Rekommenderade åtgärder förknippade med Tyresövägen 

• Utjämning av höjdskillnader bör göras för att förhindra att vätska rinner in på området vid 
en farligt godsolycka. 

• En vall, som kompletteras med mur i fall av utrymmesbrist, ska uppföras mellan Tyresövä-
gen och biogasanläggningen med en sådan sträckning att den förhindrar avåkande fordon 
att komma in på området. Barriären ska vara minst tre meter hög, i förhållande till vägba-
nan. Barriären ska också utföras så robust att avåkande fordon inte enkelt kan forcera den. 
För vall innebär detta att basen bör vara avsevärt bredare än toppen, och för mur att förank-
ringen är tillräcklig. Avskärmningen säkerställs i detaljplanen. 
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Rekommenderade åtgärder förknippade med Skarpnäcks värmeverk 

• Marken i anslutning till lossningsplatsen för eldningsolja bör utformas så att ett eventuellt 
läckage inte läcker in nära gasreningen. 

• Skyddsavstånd till värmeverket, som är klassat som brandfarlig verksamhet, enligt rekom-
mendationer från MSB och Gasföreningen ska uppfyllas. 

Rekommenderade åtgärder förknippade med Flatenvägen 

Skyddsräcken längs Flatenvägen eller motsvarande konstruktion inne på anläggningen vid gasre-
ningen bör finnas för att förhindra avåkning av fordon från Flatenvägen. 

Trafiksäkerhet 

Trafik till och från området medför att andelen tung trafik kommer att öka i närområdet, vilket in-
nebär en något förhöjd olycksrisk. Trafikökningen uppskattas till ca 5 % jämfört med 1999 års ni-
våer. Med tanke på att gång- och cykelvägen längs med Flatenvägen är separerad från fordonstrafik 
bedöms konsekvenserna av detaljplanen utifrån trafiksäkerhetssynpunkt vara små. 

Luft 

Vid rätt hantering av biogasanläggningen och fullt fungerande processer ska lukt inte utgöra något 
problem. Luktutsläpp kan dock förekomma vid service, inspektion eller driftstörning. Främst kan 
personal på anläggningen och det närliggande värmeverket påverkas. Vid större utsläpp kan närbo-
ende samt människor som rör sig i närområdet påverkas. Den förhärskande vindriktningen, som är 
sydvästlig, gör dock att risken för luktolägenheter för närboende bedöms som begränsad.  

Transporter till och från området kan påverka luftmiljön i närområdet. Enligt beräkningar kommer 
transporter till och från anläggningen att generera en ökning av fordonsrörelserna på Tyresövägen 
med ca 0,2 % och på Flatenvägen med ca 5 %. Denna ökning bedöms inte medföra att miljökvali-
tetsnormer för luft kommer att överskridas. 

När anläggningen är i drift kan den bidra till bättre luftmiljö i Stockholm då produktion av biogas 
och utbyggnad av biogasnätet kommer att bidra till att bensin- och dieseldrivna fordon byts ut till 
gasdrivna fordon. 

Vatten 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer andelen hårdgjorda ytor att öka. Vatten som rinner 
av hårdgjorda ytor kan föra med sig föroreningar från till exempel transportfordon. I normal drift 
förekommer inga utsläpp från själva anläggningen till mark eller vatten.  

Ett förslag till dagvattenhantering inom fastigheten har tagits fram. Där påpekas att möjligheter för 
att utjämna och fördröja dagvattenavledning från fastigheten ska beaktas. Detaljplanen har utfor-
mats i enlighet med förslaget till dagvattenhantering. Eftersom dagvattnet, efter fördröjning, kom-
mer att kopplas till det kommunala dagvattennätet bedöms risken för påverkan på vattenkvaliteten i 
Ältasjöns och Sicklaåns vattensystem som liten. Detaljplanen kommer dock att medföra en ökad 
belastning på det kommunala dagvattennätet. För att minimera belastningen är det därför viktigt att 
andelen hårdgjorda ytor minimeras och att dagvattnet fördröjs så mycket som möjligt inom fastig-
heten. Påverkan på grundvattenkvaliteten bedöms som liten. 
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Buller 

Från biogasanläggningen kan bulleremissioner uppstå till följd av exempelvis förbehandling och 
ventilation. Dessa bulleremissioner bedöms dock som små. Buller från biogasanläggningen ska inte 
överskrida de riktlinjer som naturvårdsverket fastslagits för nyetablering av industri (1987:5). Inom 
byggnader på anläggningen bör bullerförebyggande åtgärder vidtas. Exempel på detta kan vara att 
pumpar, kvarnar och lågtryckskompressor installeras i enskilda utrymmen. 

Den huvudsakliga källan till buller kommer att vara transporter till och från anläggningen. Enligt 
beräkningar kommer transporter till och från anläggningen att generera en ökning av fordonsrörel-
serna på Tyresövägen med ca 0,2 % och på Flatenvägen med ca 5 %. I relation till de bullernivåer 
som råder i närheten av Tyresövägen i dag bedöms påverkan från transporter till och från området 
som liten. Om transporter till och från området kommer att ske nattetid kan detta upplevas som mer 
störande ur bullersynpunkt. Det är dock inte särskilt troligt att människor befinner sig i närområdet 
nattetid. Med tanke på att Tyresövägen sträcker sig mellan detaljplaneområdet och de närmast lig-
gande bostadsområdena (Skarpnäck och Skarpa by) bedöms buller som uppstår vid ett genomfö-
rande av detaljplanen inte påverka närboende. 

Visuell miljö/landskapsbild 

Anläggningen, och då speciellt rötkammarna, kommer att utgöra ett väl synligt inslag i landskaps-
bilden i närområdet, framförallt betraktad från Flatenvägen och Tyresövägen. Från bostäderna vid 
Skarpnäcks Gårdsväg kommer anläggningen att skönjas. Det dominerande inslaget kommer dock 
fortfarande att vara värmeverkets skorsten. Från nord-ost skyms anläggningen till stor del av Tyre-
sövägen. Det är dock troligt att anläggningen kommer att synas från Ältasjöns östra strand. Lokalt 
bedöms anläggningen påverka landskapsbilden. Den kommer troligen att upplevas som en utvidg-
ning av fjärrvärmeverkets verksamhetsområde.  

Anläggningen bör utformas med varsamhet och väl genomtänkt färgsättning. I detaljplanen anges 
att silobyggnader och rötkammare ska utföras i dov kulör. 

Naturmiljö 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer naturmiljön att påverkas negativt. Detta gäller 
främst för de naturvärden som är knutna till områdets ekmiljöer. Detaljplanen har dock utformats 
så att ett minst 50 meter brett ekområde i den västra delen av planområdet säkerställs som sprid-
ningskorridor för ek och eklevande arter. Som grönkompensation säkerställs ett stort antal större 
ekar inom naturmark vilka friställs från sly. Detta gör att de negativa konsekvenserna med avseen-
de på ekarna mildras. Ekkorridoren gör att spridningsmöjligheterna för eklevande arter bevaras 
mellan de norra och södra delarna av Flatens naturreservat. 

Rekreation 

På grund av områdets närhet till Tyresövägen bedöms de rekreativa värdena inom själva detaljpla-
neområdet som ringa. Detaljplanen bedöms därför inte medföra några negativa effekter för rekrea-
tionsvärden inom själva området. 

Biogasanläggningen kommer dock att utgöra ett visuellt störande inslag i rekreationsmiljön i när-
området. På grund av topografin kommer den vegetation som idag finns längs Flatenvägen inte att 
kunna bevaras. Planteringar med för platsen naturlig vegetation kommer dock att göras för att av-
skärma anläggningen något från entrén till Flatens naturreservat.  Planteringarna kommer att av-
skärma anläggningen något; dock kommer den ändå att vara synlig från den entré till naturreserva-
tet som är belägen söder om Flatenvägen, samt från gång- och cykelvägen som löper parallellt med 
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Flatenvägen. Transporter till och från anläggningen medför att trafiken på Flatenvägen ökar något, 
vilket kan upplevas störande. Lukt från anläggningen kan också tidvis (sällan) upplevas störande. 

Miljömål 

Detaljplanen bedöms medverka till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara natur-
lig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Detaljplanen kan både medverka till och mot-
verka att uppnå miljömålet God bebyggd miljö. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv kan motverkas 
av ett genomförande av detaljplanen. 
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1 Inle

1.1 Bak

I Stockholmregionen finns en snabbt ökande efterfrågan på biogas att användas som bland annat 
fordonsbränsle för bussar och personbilar. Den befintliga produktionskapaciteten av biogas i regio-
nen bedöms vara otillräcklig för framtida efterfrågan och redan idag är det ibland problem med till-
gången för nuvarande användare. Omställning av energiförsörjningen från fossila till förnybara 
bränslen är prioriterat av Stockholms stad. 

Efter önskemål från Stockholm Gas AB har Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad av Stads-
byggnadsnämnden i februari 2009 fått i uppdrag att ändra detaljplanen för del av fastigheten 
Solvärmen 1 för att möjliggöra ett uppförande av en biogasanläggning. I anläggningen ska biogas 
av fordonskvalitet samt biogödsel produceras. Inom området planläggs också för en anläggning för 
förbehandling av matavfall, vilket kan nyttjas som råvara för biogasproduktionen. 

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att planen kan innebära betydande miljöpåverkan1 och en mil-
jökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram som underlag för beslut om detaljplanen. 

1.2 Miljöbedömning i planproc

Syftet med miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer är att integrera miljö-
aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas, enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Vid framstäl-
landet av en miljöbedömning av en detaljplan ska 6 kap. 11 – 18 och 22 §§ miljöbalken samt 5 kap. 
18 § plan- och bygglagen tillämpas. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) upprättas, där den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan 
antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte 
och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas enligt 6 kap. 12 § miljö-
balken. 

MKB:n ska utgöra ett beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder till bättre 
beslut från miljösynpunkt. Den ska göra det möjligt att på ett klart och tydligt sätt väga miljökon-
sekvenser mot andra faktorer, så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv. 

1.3 

Föreliggande MKB syftar till att redovisa positiva och negativa miljökonsekvenser av förslaget till 
detaljplan för del av fastigheten Solvärmen 1. MKB:n ska tillhandahålla en samlad bedömning av 
planens miljöpåverkan och konsekvenser för miljön och människors hälsa. Vidare ska MKB:n, där 
så är möjligt, redovisa förslag på åtgärder som medför att planen kan utformas på ett sådant sätt att 
eventuella negativa effekter kan minskas eller avhjälpas. 

Detaljplanens syfte 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en produktionsanläggning för biogas. I an-
läggningen ska biogas av fordonskvalitet samt biogödesel produceras. Inom området planläggs 
också för en anläggning för förbehandling av matavfall.   

 
1 Startpromemoria för planläggning av del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm (biogasanlägg-
ning), dnr 2008-20187-54. 
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1.4 Behovsbedö

När en detaljplan ska upprättas eller ändras ska den genomgå en behovsbedömning där en bedöm-
ning görs om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kravet på behovsbe-
dömningar av detaljplaner regleras i 6 kap. 11 § miljöbalken och 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. 

I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) 3 § listas sådana verksamheter 
eller åtgärder som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Detta är bland annat stora 
anläggningar för djurhållning och olika slag av industrier och tekniska anläggningar. Detaljplaner 
som medger att planområdet får tas i anspråk för sådan verksamhet bör alltid antas kunna medföra 
en betydande miljöpåverkan och bör därför alltid miljöbedömas2. 

Behovsbedömningen för detaljplanen för del av Solvärmen 1 har utförts av Stadsbyggnadskonto-
ret3 och samråtts med Länsstyrelsen4. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet baserar sig på det faktum att planen 
omfattar en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Verksamhe-
ten omfattas av verksamhetsbeskrivningarna 40.10 och 90.160 enligt bilagan till förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Dessa verksamhetsbeteckningar finns upp-
räknade i 3 § MKB-förordningen och planen bör därför kunna antas medföra betydande miljöpå-
verkan. 

1.5 Avgräns

Avgränsning har gjorts i tid, rum och sak. Vid samrådsmötet med länsstyrelsen 2009-02-25 har 
utgångspunkterna för MKB-arbetet diskuterats. 

MKB:n har i huvudsak avgränsats till att identifiera, beskriva och bedöma konsekvenser av de för-
ändringar som tillåts enligt planförslaget och som kan påverkas i planarbetet. Detta innebär bland 
annat att de miljökonsekvenser som uppstår på grund av en kommuns val av system för energiför-
sörjning och avfallshantering inte direkt hanteras i denna MKB, då dessa frågor bättre behandlas på 
en mer övergripande planeringsnivå. Vidare behandlas inte heller specifika frågor kopplade till 
själva verksamheten; dessa beskrivs istället i MKB:n för tillståndsprövningen5. I MKB:n för till-
ståndsprövningen beskrivs också påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser i anläggningsskedet. 

Avgränsning i tid 

Avgränsningen i tid har satts till år 2030, det vill säga samma år som i samrådsunderlaget för 
Stockholms översiktsplan6.  

Avgränsning i rum 

Geografiskt har MKB:n avgränsats till att i huvudsak omfatta området för detaljplanen. Planområ-
det omfattar ca 2,5 ha och begränsas mot nordost av Tyresövägen, i söder av Flatenvägen och i väs-
ter av ett fjärrvärmeverk.  

 
2 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, Boverket mars 2006. 
3 Startpromemoria för planläggning av del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm (biogasanlägg-
ning), dnr 2008-20187-54. 
4 Samråd med länsstyrelsen 2009-02-25. 
5 Miljökonsekvensbeskrivning Produktion av biogas – Skarpnäck, WSP mars 2009. 
6 Stockholms översiktsplan, samrådsunderlag oktober 2008. 
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tidplan 

Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med anledning av detaljplanen kan dock 
sträcka sig utanför själva området för planen. Den exakta geografiska avgränsningen varierar såle-
des för varje beskrivet sakområde.  

Avgränsning i sak 

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan 
som kan antas uppkomma med avseende på: biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- 
och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspek-
ter. 

Följande miljöfrågor har bedömts som mest relevanta att belysa i MKB:n: 

• Riskfrågor 

• Luft 

• Vatten  

• Buller 

• Visuell miljö/landskapsbild 

• Naturmiljö 

• Rekreation 

Miljökonsekvenser som uppstår på grund av trafik behandlas under avsnitten som rör riskfrågor, 
luft samt buller. 

Övriga miljöaspekter, samt tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter beskrivs i detaljplanen. 

1.6 Process och 

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande utan program enligt nedanstående preliminära tid-
plan 

Samråd    augusti - september 2009 

Utställning   januari – februari 2010 

Antagande   mars 2010 
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2 Alte

2.1 Alternativ lokal

Utredningar kring alternativa lokaliseringar har utförts i samband med framtagandet av ett sam-
rådsunderlag för anläggning för produktion av biogas, samt lagring av spannmål och ensilage, i 
Sofielund i Huddinge under 20077. Totalt har åtta möjliga lokaliseringar i Stockholmsområdet stu-
derats, varav fyra beskrivs utförligare i MKB:n för biogasanläggningen i Sofielund. Två av de stu-
derade alternativen (huvudalternativet ”Sofielund 1” och alternativet ”Sofielund 2”) ligger i närhe-
ten av Gladö industriområde, söder om Huddinge. Detta område utgörs av stora obebyggda natur-
områden, samt områden med industribebyggelse. Därutöver diskuterades i MKB:n ytterligare två 
alternativ, av vilken den nu planerade lokaliseringen på fastigheten Solvärmen 1 i Skarpnäck är ett 
av de beskrivna alternativen. Det nu aktuella planområdet bedömdes som lämpligt för den planera-
de verksamhetstypen, men ytan bedömdes inte var tillräckligt stor för att rymma den då planerade 
biogasanläggningen. En lokalisering på Solvärmen 1 medgav inte heller någon samlokalisering 
med en LNG-anläggning (förångningsanläggning), vilket skulle vara möjligt vid en lokalisering i 
närheten av Gladö industriområde. Det sista alternativet, Larsboda, avfördes av samma skäl som 
Solvärmen 1.  

Tillståndsansökan för Sofielund är nu förklarad vilande och en LNG-anläggning planeras istället i 
Högdalen. För den aktuella verksamheten bedöms ytan på fastigheten Solvärmen 1 vara tillräckligt 
stor och området bedöms därför som ett lämpligt lokaliseringsalternativ. Stadsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att den nu föreslagna lokaliseringen, på Solvärmen 1, får anses vara tillräckligt 
väl utredd gentemot övriga studerade alternativ. I föreliggande MKB beskrivs och bedöms därför 
endast den i detaljplaneförslaget redovisade lokaliseringen. 

2.2 Alternativ markanvä

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Området betecknas som område för stadens 
tekniska försörjning i såväl gällande översiktsplan från 1999 som i samrådsförslaget till ny över-
siktsplan för Stockholm. Någon annan markanvändning än den för gällande detaljplan och förelig-
gande planförslag är inte aktuell. 

2.3 Alternativ utfor

Planarbetet är främst inriktat på utformningen av planen. I föreliggande MKB beskrivs rekommen-
dationer kring utformning och anpassning av detaljplanen, för att minska eller avhjälpa negativa 
effekter, för varje sakområde - där det är relevant - under rubriken skadeförebyggande åtgärder. 

2.4 Detaljplanefö

Detaljplaneförslaget anger förutsättningar för uppförande av en biogasanläggning (med förbehand-
lingsanläggning) på Solvärmen 1 (figur 1). Biogasanläggningen består bland annat av rötkammare, 
spannmålssilo, biogödselbrunn, maskinhall och personalrum (figur 2). Biogasen kommer att trans-
porteras via ledningar till Högdalen. I planen är högsta tillåtna byggnadshöjd 25 meter. Silobygg-
naderna och rötkammare ska färgsättas i en dov kulör för att minska påverkan på landskapsbilden. I 
västra delen av planområdet, mellan biogasanläggningen och värmecentralen, säkerställs ett 50 me-

 
7 Anläggning för produktion av biogas från gröda i Sofielund, Huddinge, Miljökonsekvensbeskrivning, Swe-
co Viak, 2007-10-14, Bilaga 4 Lokaliseringsstudie Sammanställning och värdering av lokaliseringsalternativ 
för planerad LNG-anläggning samt biogasproduktionsanläggning i Sofielund och för blandningsstation och 
fordonsgasanläggning i kv Mårtensdal. 
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ter brett skogsområde som spridningskorridor för ek och eklevande insekter. Större delen av sprid-
ningskorridoren avsätts som allmän platsmark NATUR i planen. Inom området närmast byggna-
derna för biogasanläggningen anger detaljplanen att ekar med en stamdiameter över 30 cm endast 
får fällas på grund av säkerhetsskäl samt att marklov krävs. 

 

 
Figur 1. Utsnitt från plankarta för förslag till detaljplan för del av Solvärmen 1. 

 

 

Figur 2. Förslag på utformning av biogasanläggning och förbehandlingsanläggning. 1- gasrening, 3- gasfack-
la, 4 - rötrestlager, 6- rötkammare,        7- reserv för framtida rötkammare, 8- pannhus, 10- spannmålsmotag-
ning och silor, 11- kvarnhus, 14- motagningshall, 17- våg,  18- matavfallsbehandling  (Illustration, Swedish 
Biogas). 
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ernativ 2.5 Nollalt

Nollalternativet innebär att ”Stadsplan för område mellan Tyresövägen och Flatenvägen, Pl 8154” 
fortsätter gälla. Stadsplanen anger att större delen av området endast får bebyggas i mindre ut-
sträckning. Området har reserverats för att möjliggöra en framtida solfångaranläggning. Maximala 
byggnadshöjden är fem meter. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det inte är troligt att en 
anläggning för solfångare kommer att uppföras på platsen. I nollalternativet antas alltså att området 
förblir obebyggt. Vegetation inom området, i form av lövträd, förtätas sannolikt. En annan möjlig 
utveckling är att området röjs för att bevara och friställa de ekar som finns inom området. Denna 
utveckling bedöms dock som mindre trolig då området är planlagt för energiproduktion. 

Ett uteblivet uppförande av en biogasanläggning kan bidra till en risk för brist på biogas, vilket kan 
medföra att färre bussar och andra fordon kan drivas på gas. Om andra drivmedel används medför 
detta sannolikt ett större utsläpp av växthusgaser. 



 

 

14 (38) 
 

iogas 

10 
en 

dukter 

tavfall 

                                                     

3 B
Parallellt med detaljplanearbetet för Solvärmen 1 har Swedish Biogas International AB tagit fram 
en ansökan, med tillhörande MKB, som omfattar att uppföra och driva en anläggning för produk-
tion av biogas av fordonsgaskvalitet samt biogödsel på aktuell fastighet8. Ansökan avser också 
uppförande och drift av en förbehandlingsanläggning för matavfall. Tillståndet söks enligt miljö-
balken. Ansökan omfattar en produktion av maximalt 100 GWh fordonsgas, vilket motsvarar ca 
500 000 Nm³/år. Produktionen av biogödsel kommer att uppgå till maximalt ca 130 000 ton/år. D
planerade förbehandlingsanläggningen kommer att dimensioners för en kapacitet av ca 30 000 ton 
matavfall per år.  

 
 
Nedan följer en kort beskrivning av biogas i allmänhet, samt den planerade verksamheten9. 

Biogas är ett förnybart energislag som kan produceras av avfall eller restprodukter. Gasen bildas 
när organiskt material bryts ned i en syrefri miljö. Efter rening kan biogas användas som fordons-
bränsle. När biogas förbränns i en motor bildas koldioxid, men den ger inget nettotillskott av koldi-
oxid i atmosfären eftersom kolet i biogasen redan finns i omlopp i naturen ovan jordskorpan. Där-
för brukar man säga att biogas är ett klimatneutralt bränsle. Gasen kan också utnyttjas för produk-
tion av el och värme. Den kan dessutom användas i industrin, både som ett rent bränsle och som 
råvara i olika tillverkningsprocesser. Omställning av energiförsörjningen från fossila till förnybara 
bränslen är prioriterat av Stockholms stad. 

3.1 Pro

I den planerade anläggningen kommer biogas av fordonsgaskvalitet, samt biogödsel att produceras. 
Detta sker då mikroorganismer bryter ner organiskt material i en syrefri miljö. Vid nedbrytningen 
bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Genom att vädra bort koldioxid 
och ta bort föroreningar kan biogasen uppgraderas till fordonsgas. Gasen från anläggningen kom-
mer att levereras i markförlagd ledning, som hos de slutgiltiga kunderna komprimeras till högt 
tryck (ca 200 bar) innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Biogödsel är en bipro-
dukt som erhålls vid rötningsprocessen. Biogödsel är flytande och innehåller biomassa och lätt till-
gängliga näringsämnen och kan spridas på åkermark. Användning av biogödsel i lantbruket kan ge 
en miljövinst eftersom biogödsel då ersätter mineralgödsel, vars framställning kräver stora energi-
insatser. 

3.2 Förbehandlingsanläggning för ma

För att kunna använda matavfall i produktionen av biogas måste det förbehandlas, vilket sker i en 
speciell förbehandlingsanläggning. Insamlat matavfall kan delas upp i tre kategorier:  

• Flytande matavfall från storkök och verksamheter med egen avfallskvarn. 

 
8 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av produktionsanläggning för bio-
gas samt förbehandlingsanläggning i Skarpnäck, Stockholms stad. Tillståndsansökan 2009-03-04. 
9 Beskrivningen baseras sig på beskrivningar i Miljökonsekvensbeskrivning Produktion av biogas – Skarp-
näck, WSP mars 2009. 

Ett ton rötat matavfall ger ca 970 kWh biogasenergi.  
Det kan driva en biogasbil ca 1250 km. 

Källa: Avfall Sverige
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ggning 

• Restaurangavfall insamlat i kärl och emballerat i papperssäck. 

• Källsorterat hushållsavfall insamlat i kärl och emballerat i påsar av majsstärkelse eller nå-
gon annan typ av biopåse. 

De olika typerna av matavfall kräver olika hantering och olika typer av förbehandlingsutrustning. 
Flytande matavfall samlas in med hjälp av slamsugningsfordon och pumpas in i anläggningen via 
en speciell sönderdelare. Matavfall i form av restaurangavfall, verksamhetsavfall och källsorterat 
hushållsavfall som samlats in via kärl tippas i mottagningsfickor inomhus i förbehandlingsanlägg-
ningens mottagningshall. All tömning från insamlingsfordon sker inomhus för att minimera risken 
för luktproblem. I genomsnitt kommer ca 115 ton matavfall att anlända till anläggningen per dag. 

För att producera certifierad biogödsel måste förbehandlingsanläggningen kompletteras med ett 
hygieniseringssteg, där avfallet hygieniseras under minst en timme vid en temperatur på mer än 
70oC. 

När förbehandlingen och hygieniseringen av matavfallet är klart pumpas avfallet vidare till röt-
ningsanläggningen.  

3.3 Biogasanlä

Syftet med biogasanläggningen (se exempel i figur 3) är att genom rötning producera biogas. Som 
råvara kommer främst finfördelade energigrödor, sekunda spannmål och förbehandlat matavfall att 
användas. För att få ett maximalt gasutbyte från de ingående råvarorna (förutom det redan förbe-
handlade matavfallet) krävs i vissa fall en mekanisk förbehandling. Samtliga råvaror transporteras 
till beredningstankar där ingående råvaror blandas med recirkulerad processvätska samt tempereras 
innan inmatning till rötkammare. En rötkammare är en gastät och isolerad behållare utrustad med 
teknik för omrörning, vilket skapar en gynnsam miljö för den metanbildande processen. I rötkam-
marna omvandlar mikroorganismer det organiska materialet till biogas. Denna rågas är en bland-
ning av metan och koldioxid med andelen cirka 50/50. Efter rötkammaren uppstår två flöden – ett 
flöde av gas som går till gasrening och sedan distribueras till kunderna via gasnätet, och ett flöde av 
biogödsel som går till efterbehandling samt mellanlagring i biogödselbrunn för vidare distribution 
till lantbruket. 

 

 
Figur 3. Exempel på biogasanläggning i Norrköping (bild från Swedish Biogas). 
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vning 4 Områdesbeskri
Detaljplaneområdet är beläget i Skarpnäck mellan Tyresövägen och Flatenvägen, i sydöstra Stock-
holm (figur 4). På fastighetens västra del ligger idag ett värmeverk som ägs av Fortum, i övrigt är 
marken obebyggd. Vegetationen består av ek och hassel, samt i de högre partierna tall. I övrigt 
växer blandad lövskog. Fastigheten, vars högsta del är belägen mitt emellan de båda vägarna Tyre-
sövägen och Flatenvägen, är kuperad (nivåskillnader mellan +27 och +40) med berg i dagen på 
flera ställen. Området domineras huvudsakligen av morän- och bergsterräng (gnejs) med mindre 
inslag av svackor med lera. Lokaliseringen mellan två vägar begränsar tillgängligheten. Området 
omfattas inte av några riksintressen eller Natura 2000-områden. 

De bostäder som ligger närmast den föreslagna lokaliseringen finns i Skarpa By (Skarpnäcks 
Gårdsväg och Tätorpsvägen) och i Skarpnäcks Gård (Flygfältsgatan och Luftfartsgatan) (figur 4). 
Avståndet till husen är ca 350 meter mätt från fastighetens västligaste del vid gränsen till värme-
verket. Värmeverket och Tyresöleden ligger mellan bostadshusen och detaljplaneområdet. Ca 500 
m sydväst om området finns ett koloniområde.  

 

 
Figur 4. Bostadsområdena i Skarpnäcks gård och Skarpa by väster om aktuellt område (inringat i rött). 

 

Söder om detaljplaneområdet breder Flatens naturreservat ut sig (figur 5). En mindre kil av naturre-
servatet finns även norr om Tyresövägen. Öster om detaljplaneområdet, i kilen mellan Tyresövägen 
och Flatenvägen, finns en mindre våtmark/damm. Detta område ingår också i naturreservatet. Norr 
om naturreservat ligger Nackareservatet. I närområdet finns ett antal entréer till Flatens naturreser-
vat. Närmaste entré ligger söder om Flatenvägen, strax väster om det aktuella området och marke-
ras med en stjärna i figur 2. Detaljplaneområdet ligger inom en kulturhistoriskt intressant del av 
södra Stor-stockholm. Skarpnäcks gård har bland annat anor från medeltiden och byn Skarpa finns 
omnämnd redan 1420. Inom Flatens naturreservat finns ett antal fornlämningar; det finns dock inga 
kända fornlämningar inom detaljplaneområdet10. De närmaste identifierade fornlämningarna – en 
fornborg och en labyrint - återfinns söder om Flatenvägen, sydöst om detaljplaneområdet. Norr och 

                                                      
10 http://www.fmis.raa.se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1420
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nering 

öster om området ligger Ältasjön. Sjön Flaten, vars nordligaste vik syns i figur 5 är belägen söder 
om det aktuella området. 

 

Figur 5. Kartans vita streckade linje visar gränsen för Flatens naturreservat. Närmaste entré till reservatet har 
markerats med en stjärna. 

4.1 Planförhållanden och angränsande pla

Översiktsplan 

Aktuellt planområde betecknas som område för stadens tekniska försörjning i såväl i gällande över-
siktsplan 1999 som i samrådsförslaget till ny översiktsplan för Stockholm. 

Gällande detaljplaner 

För fastigheten Solvärmen 1 gäller ”Stadsplan för område mellan Tyresövägen och Flatenvägen, Pl 
8154” (fastställd 1982-12-16). I denna anges industri som markanvändning och att marken endast 
får bebyggas i mindre omfattning (figur 6). I gällande plan har området reserverats för att möjliggö-
ra en framtida solfångaranläggning. Genomförandetiden har gått ut. 

 
Figur 6. Markanvändning enligt stadsplan Pl 8154. 

FjärrvärmeverkBostäder 

Detaljplaneområde

Kolonilotter
Flaten

Ältasjön 
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5 Bedömningsgr
I detta avsnitt beskrivs översiktligt de bedömningsgrunder som tillsammans med genomförda ut-
redningar ligger till grund för konsekvensbedömningarna. Bedömningsgrunderna utgörs bland an-
nat av miljökvalitetsmål, lagar, förordningar och riktlinjer. Även kommunala planer, såsom över-
siktsplan och lokala miljömål, utgör grund för bedömningar. 

5.1 Mi

Det finns i dag 16 nationella miljökvalitetsmål11. Målen beskriver och preciserar det tillstånd i mil-
jön som behövs för att samhället ska vara ekologiskt hållbart. De nationella miljömålen är storska-
liga och allmänt hållna. Länsstyrelsen i Stockholms län har antagit 16 regionala miljömål12. Försla-
gen har samma inriktning som de nationella miljömålen, men är mer preciserade för att passa det 
regionala miljöarbetet. Stockholms stads miljöprogram 2008-201113 anger stadens inriktning i mil-
jöfrågor. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de nationella och regionala miljömål, samt sta-
dens mål och inriktningar, som ansetts vara mest relevanta för detaljplaneförslaget. 

Nationella mål 

Av de nationella miljömålen har följande ansetts relevanta för detaljplaneförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatföränd-
ringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir far-
lig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Frisk luft 

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt mate-
rial eller kulturföremål och byggnader. 

Giftfri miljö 

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten. 

 

 

 
11 Miljömålsportalen, http://www.miljomal.nu/  
12 Miljömål för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, maj 2006. 
13 Stockholms miljöprogram 2008 − 2011, Övergripande mål och riktlinjer. 

http://www.miljomal.nu/
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God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö, samt medver-
ka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. 
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Män-
niskor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Regionala och lokala miljömål 

Av miljömålen för Stockholms län har följande delmål ansetts relevanta för detaljplaneförslaget: 

 Begränsad klimatpåverkan 

• Utsläppen av koldioxid i länet per person och år ska minska till 3,1 ton år 2010. 

Frisk luft 

• Kvävedioxidhalten 30µg/m3 som årsmedelvärde och 75 µg/m3 som timmedelvärde ska vara 
uppnådda i Stockholms län år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar per 
år. 

• De sammanlagda utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Stockholms län ska 
minska med 50% från 1997 års nivå till 24 000 ton år 2010, och transportsektorns utsläpp 
med 70% från 1997 års nivå till 9000 ton år 2010. 

• Halten av partiklar, PM2,5, i luften ska inte överstiga: 20 µg/m3 som dygnsmedelvärde, eller 
12 µg/m3 som årsmedelvärde år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per 
år. 

Bara naturlig försurning 

• De sammanlagda utsläppen av kväveoxider i Stockholms län ska minska med 60 procent 
från 1995 års nivå till 16 000 ton år 2010, och transportsektorns utsläpp med 70 procent 
från 1995 års nivå till 9 000 ton år 2010. 

Giftfri miljö 

• Andelen miljöbränsle som säljs i länet ska senast år 2010 ha ökat med 300 procent jämfört 
med år 2004. 

Ingen övergödning 

• Utsläppen av ammoniak i länet ska minska med minst 15 procent från 1995 års nivå till år 
2010. 

God bebyggd miljö 

• Senast år 2010 grundas fysisk planering och samhällsbyggande i Stockholms län på 
program och strategier för: 

- hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så 
att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbättras,  
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- hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och 
utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål,  

- hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara 
energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. 

• Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker i länet ska 
senast år 2010 återvinnas genom biologisk behandling. 

Ett rikt växt- och djurliv 

• Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom Stockholms län vara hejdad. 

 

I Stockholms miljöprogram 2008-2001 har sex miljömål antagits. Följande lokala miljömål har an-
setts som relevanta för detaljplaneförslaget:  

Miljöeffektiva transporter: Med teknikutveckling och nya produkter kan trafikens miljöpåverkan 
minska. Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportsystem, baserat på ny teknik, fossilfria 
bränslen, bättre logistik och mer information. 

Hållbar energianvändning: Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att 
minska växthuseffekten. Med energieffektiv teknik kan staden vara en aktör för miljödriven tillväxt 
och utveckling samt minska sina driftskostnader. 

Hållbar användning av mark och vatten: Närheten till naturen är viktig för stadens attraktionskraft 
och stockholmarnas rekreation. Målet är en långsiktigt hållbar markanvändning som bidrar till eko-
nomisk utveckling utan att viktiga miljövärden går förlorade. 

Miljöeffektiv avfallshantering: Avfall av olika slag är en väsentlig del i samhällets och industrins 
materialflöde och en del i samhällets omsättning av näringsämnen och energi för uppvärmning och 
elförsörjning. Målet är att minska mängden avfall per stockholmare samtidigt som mängden avfall 
som nyttiggörs ökar. 

5.2 Miljökvalitetsn

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter som grundas på EU-direktiv. Normvärdena 
ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten till skydd för människors hälsa. Miljökvalitetsnor-
mer för utomhusluft finns för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen 
och partiklar (PM10). Vid planläggning, planering och villkor i samband med tillstånd för miljöfar-
lig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken ska säkerställas att de nationella miljökvalitetsnormerna 
inte överskrids. 

5.3 Hänsyn

I 2 kap Miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Om någon vill göra något, eller tänker göra 
något, som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna 
följas om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till balkens mål. Syftet med reglerna 
är framför allt att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka. 
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6 Miljökonsekv
Beskrivningen av miljökonsekvenserna av detaljplanen baserar sig på den sakavgränsning som 
gjorts för att identifiera aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan. I de fall som planens 
effekter inte har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan har det heller inte tagits upp i 
MKB:n. 

Miljökonsekvenser som uppstår på grund av trafik behandlas under avsnitten 6.1 Riskfrågor, 6.2 
Luft och 6.4 Buller. 

6.1 Risk

Risker kopplade till genomförandet av detaljplanen behöver belysas främst utifrån två perspektiv. 
Dels behöver de risker som gashanteringen inom den planerade anläggningen utgör mot omgiv-
ningen, samt de externa risker som kan påverka anläggningen och gashanteringen, belysas. Dels 
behöver risken med den ökade trafiken till och från området som ett genomförande av planen med-
för tas upp. Dessa två aspekter behandlas nedan under rubrikerna ”Risker knutna till anläggningen 
och dess omgivning” respektive ”Trafiksäkerhet”. 

Förutsättningar och gällande krav 

Risker knutna till anläggningen och dess omgivning 

WSP Brand & Risk har upprättat en övergripande riskbedömning för den planerad biogasanlägg-
ningen14 samt ett kompletterande PM15. Underlaget för de delar av denna MKB som rör risker 
knutna till anläggningen och dess omgivning är hämtade från ovanstående riskbedömning och 
kompletteran

Det finns i dag styrande dokument i form av lagar och förordningar som anger när en riskanalys 
ska genomföras, däremot anges inte där i detalj hur riskanalyser ska utföras eller vad de ska inne-
hålla. Som en konsekvens av detta har ett antal riktlinjer och rekommendationer tagits fram. Läns-
styrelsen i Stockholms län16 anger att bebyggelse inom skyddsavstånd från transportleder endast 
kan tillåtas om en riskanlays visar att risknivån är acceptabel med hjälp av riskreducerande åtgär-
der. Här anges skyddsavståndet till 100 m från en transportled för farligt gods eller bensinstation. 
Under 2006 har Länsstyrelserna i Skånes, Stockholms och Västra Götalands län tagit fram en 
gemensam policy avseende riskhantering i detaljplaneprocessen. Där sägs att risker ska beaktas i 
framtagandet av detaljplaner inom 150 m avstånd från farligt godsled. 

För hantering av gas finns föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
med tillhörande allmänna råd17, samt rekommendationer från Gasföreningen18. 

Vid anläggningen kommer ett antal ämnen med vilka risker kan vara förknippade att hanteras. Röt-
gas och fordonsgas klassas som brännbara gaser, vilket innebär att de kan antändas i samband med 
ett utsläpp. Antändning kan ske då antändlig luft/gasblandning träffar en tillräckligt varm tändkälla 

 
14 Övergripande riskbedömning enligt miljöbalken Biogasanläggning Skarpnäck, WSP 2009-05-12. 
15 PM – Verifiering av riskreducerande åtgärder, WSP 2010-01-08. 
16 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstatio-
ner, rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län, januari 2000. 
17 SÄIFS 1996:8, Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter; SÄIFS 2000:4, Sprängämnesinspektionens 
föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas. 
18 Naturgas i fysisk planering, Gasföreningen 2007; Biogasanvisningar, Gasföreningen 2005; Energigasnor-
men, EGN 2007. 
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(ca 540 grader C för fordonsgas). Konsekvenser av en olycka med röt- eller fordonsgas beror på 
lagringsförhållanden, mängd och olycksförlopp. Konsekvenser för människa bedöms bli påtagliga 
först sedan utsläppet antänts, medan ett oantänt utsläpp ger utsläpp av växthusgaser. Vid anlägg-
ningen kommer också järnkloridlösning att hanteras. Lösningen förorsakar frätskador vid direkt-
kontakt. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador. Vad 
gäller spannmål så kan förvaring av sådant i silos ge upphov till självantändning. Detta kan ske då 
finfördelat damm från spannmål orsakar dammexplosion. 

Två intilliggande riskkällor till detaljplaneområdet har identifierats. Direkt väster om området lig-
ger Skarpnäcks värmeverk som används vid spetslast och som reserv för övriga anläggningar inom 
nätet. Värmeverket är oljeeldat (eldningsolja 5) och har en årlig förbrukning på ca 200 m3. Eld-
ningsoljan lossas vid den östra tomtgränsen mot Flatenvägen, det vill säga på den sida som gränsar 
mot detaljplaneområdet. Vid lossning pumpas eldningsoljan till en cistern på anläggningens nord-
östra hörn. Den andra riskkällan utgörs av transporter av farligt gods. Detta gäller främst för Tyre-
sövägen som är primär transportled för farligt gods. Brandfarliga vätskor utgör ca 80 procent av 
den transporterade mängden. Enligt Räddningstjänsten transporteras även gasol, vilket klassas som 
en brandfarlig gas (ADR-klass 2.1). Detaljplaneområdet ligger i höjd med eller något högre än Ty-
resövägen. Hastigheten på sträckan är 90 km/h och vägen är tvåfilig och delad i separata körfält. 
Trafik mot Tyresö passerar på körfältet närmast planområdet. Inga räcken finns på den aktuella 
sträckan. De farligt godstransporter på Flatenvägen som genereras av den planerade anläggningen 
är transport av järnkloridlösning. Inga andra verksamheter som transporterar eller tar emot farligt 
gods har identifierats längs Flatenvägen på aktuell sträcka. Den eldningsolja som transporteras till 
värmeverket är inte klassad som farligt gods. 

 

Trafiksäkerhet 

Infart till detaljplaneområdet kommer att ske från Flatenvägen. I anslutning till Flatenvägen finns 
en gång- och cykelbana som separerar oskyddade trafikanter från fordonstrafiken. Gång- och cy-
kelbanan är belägen söder om Flatenvägen, medan detaljplaneområdet ligger norr om vägen (figur 
7). Flatens naturreservat är välbesökt19 och relativt många människor – särskilt sommartid - rör sig 
i närområdet, till fots eller med cykel.  

 
Figur 7. Området sett från Flatenvägen. Gång- och cykeltrafikanter passerar på motsatt sida av detaljplane-
området. 

Det finns två möjliga på-, avfarter till/från Tyresövägen, båda ca 1,5 km från området (figur 8). 
Den ena av dessa påfarter ligger nordväst om området, vid Skarpnäck och korsningen med Gamla 
Tyresövägen (väg 73), den andra ligger sydöst om området, vid korsningen med Ältavägen (väg 
                                                      
19 Tillsynsarbete i Stockholms olika natur- och kulturreservat 2007, Bilaga 1, Stockholms stad, 2007. 
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260). De flesta transporter till området kommer troligtvis att ansluta till Flatenvägen vid Skarp-
näcksavfarten. Transporter med biogödsel från området kommer troligen främst att ske söderut 
med anslutning till Tyresövägen vid påfarten i höjd med Ältavägen. Den tänkta avsättningen för 
biogödseln är jordbruk söder om Stockholm. Enligt MKB:n för tillståndsansökan kommer anlägg-
ningen att generera i genomsnitt 25-30 tur- och returtransporter per dag20.  

 

 
Figur 8. Aktuellt område samt möjliga på- och avfarter till/från Tyresövägen. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer ingen hantering av brandfarliga gaser eller kemikalier att 
ske på området. Inga transporter till och från området kommer heller att ske. Om trafiken på Fla-
tenvägen är ungefär densamma som i dag medför nollalternativet inga konsekvenser med avseende 
på riskfrågor. 

Konsekvenser av detaljplanen 

Risker knutna till anläggningen och dess omgivning 

Detaljplanen anger förutsättningar för en anläggning för biogasproduktion. I den övergripande 
riskbedömningen har antagits att alla anläggningsdelar som hanterar gas kommer att utföras så att 
de avstånd till intilliggande byggnader, verksamheter och vägar som rekommenderas av MSB och 
Gasföreningen följs. Förutsatt att dessa rekommendationer och skyddsavstånd efterföljs bedöms 
risker förknippade med gashantering vid anläggningen inte påverka omgivningen eller utgöra nå-
gon risk. Om rekommenderade avstånd inte kan uppfyllas måste den utförda riskbedömningen 
omarbetas.  

I den utförda riskbedömningen har ett antal olycksscenarier analyserats och värderats, vilka omfat-
tar: 

• Farligt godsolycka på Tyresövägen 

• Avåkning Tyresövägen 

• Läckage vid lossning av eldningsolja vid Skarpnäcks värmeverk 

• Avåkning Flatenvägen 

                                                      
20 Miljökonsekvensbeskrivning Produktion av biogas – Skarpnäck, WSP mars 2009. 
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• Självantändning av spannmål i silo 

 

I riskbedömningen konstateras att detaljplaneförslaget totalt sett innebär en ökad risk jämfört med 
noll-alternativet.  

Riskmatriserna visar att, med avseende på påverkan på människors liv och hälsa för tredje man, så 
är det scenarier förknippade med trafiken på intilliggande vägar som innebär störst risk. Dessa in-
nefattar avåkning samt olycka vid transporter med farligt gods. För miljön så innebär släckvatten 
till följd av självantändning i spannmål samt olyckor förknippade med farligt godstransporter på 
Tyresövägen störst risk. 

Det är inte möjligt att bestämma om någon av riskerna är tolerabla eller oacceptabla och riskbe-
dömningen rekommenderar därför att alla föreslagna riskreducerande åtgärder vidtas (se vidare 
under Skadeförebyggande åtgärder). 

 

Trafiksäkerhet 

Detaljplaneområdet har mycket bra vägförbindelser med Tyresövägen. Det är bara Flatenvägen 
som måste passeras av transportfordon. Transportfordon behöver inte passera några bostäder för att 
ta sig ut på Tyresövägen. Fordonen behöver inte heller korsa gång- och cykelvägen utmed Flaten-
vägen för att köra ut från området. Trafik till och från området medför att andelen tung trafik kom-
mer att öka i närområdet, vilket innebär en något förhöjd olycksrisk. Med tanke på att gång- och 
cykelvägen längs med Flatenvägen är separerad från fordonstrafik bedöms konsekvenserna av de-
taljplanen utifrån trafiksäkerhetssynpunkt vara små. 

Skadeförebyggande åtgärder 

För krav och rekommendationer på riskreducerande åtgärder för själva anläggningen hänvisas till 
den utförda riskbedömningen. Dessa åtgärder regleras inte i detaljplanen utan snarare i samband 
med tillståndsgivning och detaljutformning av anläggningen. Grundprincipen är dock att alla delar 
av anläggningen som hanterar gas ska utföras så att de avstånd till intilliggande bostäder, byggna-
der och verksamheter och vägar som rekommenderas av MSB och Gasföreningen följs. Anlägg-
ningen ska också utformas i enlighet med AFS 2003:3 med explosionstrycksavlastning eller mot-
svarande på de delar där det finns risk för dammexplosion. 

 

Rekommenderade åtgärder förknippade med Tyresövägen 

De åtgärder som framförallt behövs för att reducera de förhöjda risknivåerna nära Tyresövägen 
gäller brand. Följande föreslås: 

• Utjämning av höjdskillnader bör göras för att förhindra att vätska rinner in på området vid 
en farligt godsolycka. 

• En vall, som kompletteras med mur i fall av utrymmesbrist, ska uppföras mellan Tyresövä-
gen och biogasanläggningen med en sådan sträckning att den förhindrar avåkande fordon 
att komma in på området. Barriären ska vara minst tre meter hög, i förhållande till vägba-
nan. Barriären ska också utföras så robust att avåkande fordon inte enkelt kan forcera den. 
För vall innebär detta att basen bör vara avsevärt bredare än toppen, och för mur att förank-
ringen är tillräcklig. Avskärmningen säkerställs i detaljplanen. 
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Luft 

                                                     

Rekommenderade åtgärder förknippade med Skarpnäcks värmeverk 

• Marken i anslutning till lossningsplatsen för eldningsolja bör utformas så att ett eventuellt 
läckage inte läcker in nära gasreningen. 

• Skyddsavstånd till värmeverket, som är klassat som brandfarlig verksamhet, enligt rekom-
mendationer från MSB och Gasföreningen ska följas. 

 

Rekommenderade åtgärder förknippade med Flatenvägen 

• Skyddsräcken eller motsvarande konstruktion inne på anläggningen vid gasreningen bör 
finnas för att förhindra avåkning av fordon från Flatenvägen. 

6.2 

Förutsättningar och gällande krav 

Vid biogasanläggningar uppstår ibland olägenheter med lukt. Detta är oftast kopplat till mottag-
ningen av avfall innan förbehandling och rötning.21 Metan och koldioxid som bildas vid rötningen 
är luktlösa gaser; dock innehåller rötgasen en liten mängd svavelväte som luktar illa. Biogödsel kan 
också ge upphov till luktolägenheter. Eventuella lukter från den biogasanläggning och förbehand-
lingsanläggning som detaljplanen anger förutsättningar för är viktiga att klarlägga. I Boverkets all-
männa råd 1995:522 framgår att avståndet till bebyggelse från en avfallsanläggning bör vara 500 m, 
samtidigt som lokal anpassning anges vara av stor betydelse. I Naturvårdsverkets handbok för me-
toder för lagring, rötning och kompostering av avfall23 står att avstånd till bebyggelse, förhärskande 
vindriktning, typ av bebyggelse i närområdet samt karaktären på mellanliggande område är viktiga 
aspekter att studera för att minska risken för lukt hos närboende. Utformning av behandlingspro-
cess, mottagen mängd avfall och hanteringsmetoder i samband med behandling påverkar också 
bildning och spridning av lukt och andra utsläpp i hög grad. Vid sluten hantering och effektiv från-
luftsbehandling kan det vara acceptabelt med ett kortare avstånd än det av Boverket rekommende-
rade. 

De bostäder som ligger närmast detaljplaneområdet finns i Skarpa By och i Skarpnäcks Gård (figur 
9). Avståndet till husen är ca 350 meter mätt från fastighetens västligaste del vid gränsen till vär-
meverket. Värmeverket och Tyresöleden ligger mellan bostadshusen och den planerade lokalise-
ringen av biogasanläggningen. Ca 500 m sydväst om detaljplaneområdet finns ett koloniområde. 
Söder och norr om området breder Flatens naturreservat ut sig. Naturreservatet är stadens största 
friluftsområde och området är välbesökt24. Den förhärskande vindriktningen i området är sydväst-
lig. 

Luftmiljön i området är påverkad av fordonstrafiken på Tyresövägen och Flatenvägen. I Stock-
holms län överskrids miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i dag i stora delar av Stockholms 
innerstad samt längs vägarna i länet med mer än 50 000 fordon/dygn. Miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid överskrids i dag främst i Stockholms innerstad och på de stora infarterna till Stock-
holm. Enligt de kartor som finns tillgängliga från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 

 
21 Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel, Svenskt Gastekniskt Center, Svenska 
Gasföreningen och Svenska Biogasföreningen, maj 2008. 
22 Bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd, Boverket 1995:5. 
23 Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall, Handbok med allmänna råd till 2 kap. 3 § miljö-
balken, Naturvårdsverket 2003:4. 
24 Tillsynsarbete i Stockholms olika natur- och kulturreservat 2007, Bilaga 1, Stockholms stad, 2007. 
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överskrids inte miljökvalitetsnormerna för luft i området25. Beträffande partiklar (PM10) är halterna 
dock endast strax under eller i nivå med normvärdet.  

 

 
Figur 9. Översiktskarta som visar befintliga bostäder, koloniområde samt förhärskande vindriktning (svart 
pil). Aktuellt område har markerats med rött. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer ingen biogasanläggning eller förbehandlingsanläggning 
att uppföras på platsen och inga luktaspekter att aktualiseras. Inga utsläpp från transporter kommer 
heller att genereras i närområdet. Det kan dock vara rimligt att anta att en motsvarande mängd av-
falls- och gödseltransporter skulle äga rum i regionen även om inte detaljplanen genomförs. Netto-
utsläppen från transporter skulle därmed bli oförändrade. Detta är en grov uppskattning. För att mer 
utförligt bedöma konsekvenser av utsläpp från transporter bör transportavstånd, samordningsmöj-
ligheter etc beaktas. 

Om detaljplanen inte genomförs och en biogasanläggning inte uppförs på annan plats inom kom-
munen eller länet kan detta medföra att färre antal fordon kan drivas på biogas, vilket kan innebära 
ett uteblivet bidrag till en förbättrad luftmiljön. 

Konsekvenser av detaljplanen 

Förutsatt att anläggningen utformats på ett sådant sätt att luktolägenheter minimeras (se exempel 
under Skadeförebyggande åtgärder) ska lukt inte utgöra något problem. Luktutsläpp kan dock före-
komma vid service, inspektion eller driftstörning. Service kan till exempel omfatta byte av kolgra-
nuler i luktreducerande aktivkolfilter. Enligt MKB:n för tillståndsansökan beräknas ett sådant byte 
av granuler ske en gång per år. Främst kan personal på anläggningen och det närliggande värme-
verket påverkas. Vid större utsläpp kan närboende samt människor som rör sig i närområdet påver-
kas. Den förhärskande vindriktningen, som är sydvästlig, gör dock att risken för luktolägenheter för 
närboende bedöms som begränsad. Koloniområdet bedöms inte påverkas av lukt från anläggning-
en. 

Transporter till och från området kan påverka luftmiljön i närområdet. Faktorer så som fordonstyp, 
antal transporter och transportavstånd utgör viktiga parametrar. Enligt beräkningar26 kommer trans-

                                                      
25 http://slb.nu/lvf/ 

http://slb.nu/lvf/
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porter till och från anläggningen att generera en ökning av fordonsrörelserna på Tyresövägen med 
ca 0,2 %. För Flatenvägen är ökningen ca 5 %. Denna ökning bedöms inte medföra att miljökvali-
tetsnormer för luft kommer att överskridas. 

När anläggningen är i drift kan den bidra till bättre luftmiljö i Stockholm då produktion av biogas 
och utbyggnad av biogasnätet kommer bidra till att bensin- och dieseldrivna fordon byts ut till gas-
drivna fordon. Förbränning av fordonsgas ger nästan inga utsläpp av aska, stoft, svavel, tungmetal-
ler eller kolväten. Utsläppen av kväveoxider är låga. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Luktproblematik kan avhjälpas och begränsas kraftigt i samband med utformningen av anläggning-
en. Tömning av fordon bör ske inomhus eller via slutna tankbilar. Utgående ventilationsluft bör 
renas med luktreducerande aktivkolfilter eller motsvarande för att undvika problem med illaluktan-
de svavelväte. Lagring av biogödsel bör ske i en gastät gödselbrunn och lastning av transportfordon 
bör ske med sluten hantering. 

6.3 Vatten 

Förutsättningar och gällande krav 

En huvudvattendelare för yt- och grundvatten sträcker sig i väst-östlig riktning mellan detaljplane-
området och sjön Flaten i söder (figur 10). På de områden där berg går i dagen (röda fält i figur 10) 
kan infiltration förekomma till sprickor i berggrunden. I områden med morän (lila/blå fält i figuren 
nedan) varierar infiltrationshastigheten med moränens sammansättning. Öster om Tyresövägen vid 
Ältasjön finns ett våtmarksliknande område. Områden av denna typ är ofta utströmningsområde för 
grundvatten. Det våtmarksliknande området som sträcker sig från Ältasjön längs med den krosszon 
som beskrivits ovan tangerar fastighetens östligaste del. Baserat på de geologiska och topografiska 
förhållandena görs bedömningen att strömningsriktning är nordöstlig eller östlig mot Ältasjön, Ty-
resövägen och detaljplaneområdets östligaste del. Ytvatten leds i trummor under Tyresövägen. 

 

 
Figur 10. Huvudvattendelare (kraftig blå linje på kartan t.v) söder om området. Krosszon (bild t.h) sträcker 
sig i nord-sydlig riktning. Karta från Stadsbyggnadskontoret Stockholm stad. 

                                                                                                                                                                 
26 Beräkningar gjorda utifrån Vägverkets mätningar från 2001 samt trafikflödeskarta 1999, Stockholm stad. I 
beräkningarna har antagits att detaljplanen medför 60 fordonsrörelser/dygn. 
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Enligt Stockholms vattenprogram27 är Ältasjön en stor, grund och näringsrik sjö. Den sydvästra 
fjärdedelen tillhör Stockholm och ingår i Flatens naturreservat, resten av sjön tillhör Nacka kom-
mun. Ältasjön är den översta sjön i Sicklaåns vattensystem. Större definierade tillflöden saknas. 
Utflödet rinner via Sicklaån (eller Ältaån) till Söderbysjön och vidare till Dammtorpssjön och Jär-
lasjön. I ån finns ett fast överfall som reglerar Ältasjöns nivå. Söderbysjön- Dammtorpssjön är ett 
Natura 2000-område. 

Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi28 får dagvatten inte försämra miljön. I första hand ska 
åtgärder sättas in mot föroreningarnas källor och i andra hand ska dagvatten i bebyggd miljö hante-
ras eller separeras så att mark och sjöar kan tillföras så mycket vatten som möjligt, utan att belast-
ningen av föroreningar når kritiska nivåer. Stadens målsättning är att dagvatten ska omhändertas på 
tomtmark. Är det inte möjligt eller lämpligt att infiltrera, får dagvattnet efter fördröjning avledas 
från fastigheten enligt VA-huvudmannens anvisningar. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer ingen biogasanläggning eller förbehandlingsanläggning 
att uppföras på platsen. I nollalternativet har antagits att området förblir obebyggt och avrinningen 
från området kommer därför inte att förändras markant gentemot dagens situation. Påverkan på 
vattenkvaliteten i Ältasjön och Sicklaåns vattensystem av avrinningen i området kommer att vara i 
stort sett densamma som i dag. 

Konsekvenser av detaljplanen 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer andelen hårdgjorda ytor att öka. Vatten som rinner 
av hårdgjorda ytor kan föra med sig föroreningar från till exempel transportfordon. Enligt Stock-
holms stads dagvattenstrategi ska dagvatten som innehåller låga eller måttliga föroreningshalter 
infiltreras eller fördröjas om det är möjligt och lämpligt inom fastigheten. I normal drift förekom-
mer inga utsläpp från själva anläggningen till mark eller vatten. 

Ett förslag till dagvattenhantering inom fastigheten har tagits fram29. Där påpekas att möjligheter 
för att utjämna och fördröja dagvattenavledning från fastigheten ska beaktas. Detta kan uppnås ge-
nom att minimera hårdgjorda ytor. Vidare sägs att avledning via dagvattenbrunnar med tillhörande 
ledningsnät endast bör komma ifråga där avledning på mark inte kan användas. Rent konkret före-
slås att avledning bör ske på mark och vidare mot svackdiken, vilket förhindrar/fördröjer tungme-
taller och andra skadliga ämnen att föras vidare till Ältasjön. Eventuellt kompletteras svackdiken 
med avvattning i form av dräneringsledning. Denna hantering innebär också att flödesvolymer 
minskas vilket är nödvändigt för att inte överbelasta det kommunala dagvattennätet. Från takytor 
bör vatten ledas via utkastare till markytan och därefter vidare till svackdiken. I fastighetens nord-
östra respektive sydöstra gräns föreslås avskärande diken som kopplas till kommunala dagvatten-
ledningar. Vid anslutningspunkter med det kommunala dagvattensystemet anläggs brunnar med 
slamfång och dolt utlopp. Dessa brunnar medger kontroll av dagvattensammansättning och förhind-
rar måttliga mängder oljepartiklar att avledas till Ältasjön. 

Detaljplanen har utformats i enlighet med förslaget till dagvattenhantering. Eftersom dagvattnet, 
efter fördröjning, kommer att kopplas till det kommunala dagvattennätet bedöms risken för påver-
kan på vattenkvaliteten i Ältasjöns och Sicklaåns vattensystem som liten. Detaljplanen kommer 
dock att medföra en ökad belastning på det kommunala dagvattennätet. För att minimera belast-

 
27 Stockholms vattenprogram Årsrapport 2006-2007, Stockholm vatten och Stockholms stad 2008. 
28 Dagvattenstrategi för Stockholms stad, antagen oktober 2002. 
29 PM avseende förslag till dagvattenhantering inom fastigheten Solvärmen 1, Tyrens, 2009-05-14. Reviderat 
2009-08-20. 
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ningen är det därför viktigt att andelen hårdgjorda ytor minimeras och att dagvattnet fördröjs så 
mycket som möjligt inom fastigheten. Påverkan på grundvattenkvaliteten bedöms som liten. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Stockholms stads dagvattenstrategi ska följas. Det är viktigt att andelen hårdgjorda ytor minimeras.  

6.4 

Förutsättningar och gällande krav 

Ljudnivå uttrycks i decibel (dB), vilket är ett frekvensbestämt mått som efterliknar örats sätt att 
uppfatta ljud. En ekvivalent ljudnivå är ett beräknat medel av ljud under en tidsperiod. Maximal 
ljudnivå är den högst uppmätta nivån under en viss tid. En förändring av ljudnivån med 2-3 dB(A) 
är knapp hörbar, medan en förändring med 8-10 dB(A) upplevs som en fördubbling/halvering av 
ljudet. Normalt har den maximala ljudnivån endast betydelse under nattperioden mellan klockan 
22.00 och 07.00. Rådande bullernivåer i det aktuella området varierar mellan 60-65 dB dagtid vil-
ket framgår av figur 11 nedan. 

För den aktuella verksamheten gäller Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (NV 
AR 1987:5). 

               
Figur 11. Bullernivåer dagtid. Detaljplaneområdet har markerats med en svart oval. Ältasjön syns till höger 
på bilden. Karta från Miljöförvaltningen Stockholms stad. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer ingen biogasanläggning eller förbehandlingsanläggning 
att uppföras på platsen. Inga transporter till och från området kommer heller att ske. Om trafiken på 
Flatenvägen förblir ungefär densamma som i dag medför nollalternativet inga konsekvenser med 
avseende på buller. 

Konsekvenser av detaljplanen 

Från biogasanläggningen kan bulleremissioner uppstå till följd av exempelvis förbehandling (kvar-
nar, pumpar etc.) och ventilation (fläktar). Dessa bulleremissioner bedöms dock som små.  

Den huvudsakliga källan till buller kommer att vara transporter till och från anläggningen. Vägver-
kets mätningar för Tyresövägen visar att den totala årsmedeldygnstrafiken var 27980 fordon ±9% 
2001. Enligt beräkningar30 kommer transporter till och från anläggningen att generera en ökning av 

 
30 Beräkningar gjorda utifrån Vägverkets mätningar från 2001 samt trafikflödeskarta 1999, Stockholm stad. I 
beräkningarna har antagits att detaljplanen medför 60 fordonsrörelser/dygn. 
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fordonsrörelserna på Tyresövägen med ca 0,2 %. För Flatenvägen är ökningen ca 5 %. Vidare pla-
neras transporterna att koncentreras till vardagar mellan kl. 07-18. I relation till de bullernivåer som 
råder i närheten av Tyresövägen i dag bedöms påverkan från transporter till och från området som 
liten. Om transporter till och från området kommer att ske nattetid kan detta upplevas som mer 
störande ur bullersynpunkt. Det är dock inte särskilt troligt att människor befinner sig i närområdet 
nattetid. Med tanke på att Tyresövägen sträcker sig mellan detaljplaneområdet och de närmast lig-
gande bostadsområdena (Skarpnäck och Skarpa by) bedöms buller som uppstår vid ett genomfö-
rande av detaljplanen inte påverka närboende. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Buller från biogasanläggningen ska inte överskrida de riktlinjer som naturvårdsverket fastslagits för 
nyetablering av industri (1987:5). Inom byggnader på anläggningen bör bullerförebyggande åtgär-
der vidtas. Exempel på detta kan vara att pumpar, kvarnar och lågtryckskompressor installeras i 
enskilda utrymmen. 

6.5 Visuell miljö/landska

Förutsättningar och gällande krav 

Landskapsbilden i området präglas av det befintliga fjärrvärmeverket med sin 47 meter höga skor-
sten och närheten till Tyresövägen och Flatenvägen (figur 12). Detaljplaneområdet är kuperat med 
berg i dagen på flera ställen. Vegetationen består av ek och hassel, samt i de högre partierna tall. I 
övrigt växer blandad lövskog. Söder och väster om Flatenvägen domineras bilden av de skogsbe-
klädda höjder som är en del av Flatens naturreservat.  Höjderna skärmar av detaljplaneområdet från 
befintligt kolonistugeområde i väster. En mindre kil av naturreservatet finns även norr om Tyresö-
vägen. Norr om Flatens naturreservat ligger Nackareservatet. I närområdet finns en entré till Fla-
tens naturreservat. Närmaste bostadsområde är Skarpnäck, ca 350 meter nordväst om detaljplane-
området. Nordöst om området ligger Ältasjön.  

 
Figur 12. Vy mot detaljplaneområde (inringat i rött) från olika punkter i närområdet. Entrén till Flatens natur-
reservat har markerats med en stjärna. 
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Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer enligt nollalternativet ingen anläggning att uppföras på 
området. Vegetation inom området består och förtätas möjligtvis. En annan möjlig utveckling är att 
området röjs för att i högre utsträckning friställa de ekar som finns inom området. Det ska dock 
påpekas att området är detaljplanelagt för energiproduktion. Detta innebär att ekarna inom området 
inte är säkerställda, vilket troligen gör skötselåtgärder mindre prioriterat för området. 

Konsekvenser av detaljplanen 

Anläggningen, och då speciellt rötkammarna, kommer att utgöra ett väl synligt inslag i landskaps-
bilden i närområdet, framförallt betraktad från Flatenvägen och Tyresövägen. Från bostäderna vid 
Skarpnäcks Gårdsväg kommer anläggningen att skönjas. Det dominerande inslaget kommer dock 
fortfarande att vara värmeverkets skorsten. Enligt detaljplanen får höjden på rötkammarna vara 
maximalt 25 meter. Från nord-ost skyms anläggningen till stor del av den högre liggande Tyresö-
vägen. Det är dock troligt att anläggningen kommer att synas från Ältasjöns östra strand. Anlägg-
ningen kommer inte att vara synlig från koloniområdet. Lokalt bedöms anläggningen påverka land-
skapsbilden. Den kommer troligen att upplevas som en utvidgning av fjärrvärmeverkets verksam-
hetsområde.  

Skadeförebyggande åtgärder 

Anläggningen bör utformas med varsamhet och väl genomtänkt färgsättning. I detaljplanen anges 
att silobyggnader och rötkammare ska utföras i dov kulör. 

6.6 Nat

Förutsättningar och gällande krav 

Vegetationen inom detaljplaneområdet består av ek och hassel, samt i de högre partierna tall (figur 
13). I övrigt växer blandad lövskog. Fastigheten är kuperad med berg i dagen på flera ställen. Söder 
om detaljplaneområdet breder Flatens naturreservat ut sig. En mindre kil av naturreservatet finns 
även norr om Tyresövägen. Öster om detaljplaneområdet, i kilen mellan Tyresövägen och Flaten-
vägen, finns en mindre våtmark/damm. Detta område ingår också i naturreservatet. Norr om natur-
reservatet ligger Nackareservatet. 

 

 
Figur 13. Vegetation inom detaljplaneområdet sett från öster. 
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Detaljplaneområdet ingår i ett spridningsområde för ek och delar av området är klassat som natur-
värdesklass III (figur 14)31. Detta innebär att området är en värdekärna med klassen III, där de in-
gående klasserna är I-III och klass I anger högst värde. Inom området finns en registrerad jätteek 
(hålek) av klass 2. Jätteekar utgör en miljö med högt naturvärde. Eken inom planområdet är klassad 
som en hålek i hålstadium 5. Hålekarnas utvecklingsstadier går från 1-7, där 4-7 är de stadier där 
håligheter utvecklats. Stadium 5 och 6 är de mest värdefulla för skalbaggar och andra insekter. Det 
finns även död ved i området. De flesta ekarna finns i områdets västra del. 

Enligt artportalen har inga rödlistade arter påträffats inom det aktuella området. 

 

              
Figur 14. Aktuellt område (blått) ingår i spridningsområde för ek. Delar av detaljplaneområdet är klassat som 
naturvärdesklass III och en jätteek (hålek) av klass 2 finns inom området. Kartmaterialet är hämtat från 
Stockholms stads ekdatabas. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer ingen anläggning att uppföras på området. Vegetation på 
området består och förtätas möjligtvis. En annan möjlig utveckling är att området röjs för att i hög-
re utsträckning friställa de ekar som finns inom området. Enligt Stockholms stads ekdatabas bör 
området röjas i syfte att friställa ekar inom tio års tid (räknat från 2007). Det ska dock påpekas att 
området är detaljplanelagt för energiproduktion. Detta innebär att ekarna inom området inte är sä-
kerställda, vilket troligen gör skötselåtgärder mindre prioriterat för området. 

Konsekvenser av detaljplanen 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer naturmiljön att påverkas negativt jämfört med noll-
alternativet. Detta gäller främst för de naturvärden som är knutna till områdets ekmiljöer. Det finns 
risk för en försämring för spridning av ek och eklevande arter. Detaljplanen har dock utformats så 
att ett minst 50 meter brett ekområde i den västra delen av planområdet säkerställs som spridnings-
korridor för ek och eklevande arter. Som grönkompensation säkerställs ett stort antal större ekar 
inom naturmark vilka friställs från sly. Detta gör att de negativa konsekvenserna med avseende på 

                                                      
31 Stockholms unika ekmiljöer, Stockholms stad och Ekologigruppen juni 2007. 

jätteek 
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ekarna mildras. Ekkorridoren gör att spridningsmöjligheterna för eklevande arter bevaras mellan de 
norra och södra delarna av Flatens naturreservat. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Detaljplanen utformas så att ett minst 50 meter brett ekområde i den västra delen av planområdet 
säkerställs som spridningskorridor för ek och eklevande arter. Som grönkompensation säkerställs 
ett stort antal större ekar inom naturmark vilka friställs från sly.  Vid detaljutformningen av anlägg-
ningen bör vidare ambitionen vara att friska ekar ska bevaras så långt möjligt. 

6.7 Rek

Förutsättningar och gällande krav 

Detaljplaneområdet omges i söder, öster och norr av Flatens naturreservat (figur 15). Norr om Fla-
tens naturreservat ligger Nackareservatet. I närområdet finns ett antal entréer till Flatens naturre-
servat. Närmaste entré ligger söder om Flatenvägen, strax väster om detaljplaneområdet. Flatens 
naturreservat är välbesökt32 och relativt många människor – särskilt sommartid - rör sig i närområ-
det. 

Detaljplaneområdet ingår i Tyrestakilen som är en av Stockholms gröna kilar33. Tyrestakilen 
sträcker sig i nord-sydlig riktning genom den södra delen av Stockholmsregionen. Kilen har sin 
början i de centrala och mer tätbebyggda delarna av Stockholm och passerar sedan söderut genom 
Nackareservatet och Erstavik. 

 

 
Figur 15. Flatens naturreservat. Aktuellt område inringat i rött. Källa: Biotopkarta 1999 Stockholm stad. 

 

                                                      
32 Tillsynsarbete i Stockholms olika natur- och kulturreservat 2007, Bilaga 1, Stockholms stad, 2007. 
33 Upplevelsevärden i Tyrestakilen, Regionplane- och trafikkontoret, mars 2004. 
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Själva detaljplaneområdet nyttjas i dagsläget inte för rekreation. Områdets tillgänglighet och rekre-
ativa värde begränsas starkt av närheten till Tyresövägen (figur 16). Det finns inga stigar eller pas-
sager genom området. 

  
Figur 16. Den hårt trafikerade Tyresövägen medför att områdets rekreationsvärde är begränsat. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs kommer ingen anläggning att uppföras på området. Nollalternati-
vet medför inga konsekvenser med avseende på rekreation. 

Konsekvenser av detaljplanen 

På grund av områdets närhet till Tyresövägen bedöms de rekreativa värdena inom själva detaljpla-
neområdet som ringa. Detaljplanen bedöms därför inte medföra några negativa effekter för rekrea-
tionsvärden inom själva området. 

Biogasanläggningen kommer dock att utgöra ett visuellt störande inslag i rekreationsmiljön i när-
området. På grund av topografin kommer den vegetation som idag finns längs Flatenvägen inte att 
kunna bevaras. Planteringar med för platsen naturlig vegetation kommer dock att göras för att av-
skärma anläggningen något från entrén till Flatens naturreservat. Detta kommer att regleras via 
tomträttsavtal. Planteringarna kommer att avskärma anläggningen något; dock kommer den ändå 
att vara synlig från den entré till naturreservatet som är belägen söder om Flatenvägen, samt från 
gång- och cykelvägen som löper parallellt med Flatenvägen. Transporter till och från anläggningen 
medför att trafiken på Flatenvägen ökar något, vilket kan upplevas störande. Lukt från anläggning-
en kan också tidvis (sällan) upplevas störande. 

Skadeförebyggande åtgärder 

För att avskärma anläggningen från entrén till naturreservatet och gång-, cykelvägen längs med 
Flatenvägen kommer träd att planteras på fastigheten längs med Flatenvägen. 
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jömål 7 Uppfyllelse av mil
Vad gäller de lokala miljömålen bedöms ett genomförande av detaljplanen medverka till att målen 
miljöeffektiva transporter, hållbar energianvändning och miljöeffektiv avfallshantering uppfylls. 
Påverkan på miljömålet hållbar användning av mark och vatten bedöms vara något negativ, efter-
som en del naturmark tas i anspråk. 

Nedan sammanfattas kortfattat i tabellform, i vilket avseende som de nationella miljömålen berörs 
av detaljplanen. Följande klassning har använts: + innebär att detaljplanen bidrar till att nå målet, 0 
innebär att detaljplanen inte alls eller endast i liten utsträckning berör målet och – innebär att de-
taljplanen motverkar målet. 

Nationella miljömål Berörs 
av de-
taljpla-
nen 

Kommentar 

1. Begränsad klimatpå-
verkan 

+ Om biogas från den planerade anläggningen ersätter användningen av fossila 
bränslen som fordonsbränsle bidrar detaljplanen till minskade koldioxidutsläpp. 
Biogas ger ett lågt nettobidrag till koldioxidbalansen eftersom den koldioxid som 
avges vid förbränning är ungefär densamma som den koldioxid som tagits upp vid 
produktionen av råvaran. 

2. Frisk luft 
    

+ Om biogas från den planerade anläggningen ersätter användningen av fossila 
bränslen som fordonsbränsle bidrar detaljplanen till friskare luft. Utsläppen av kvä-
veoxider, svaveloxider och partiklar från biogasdrivna fordon är mycket låga.  

3. Bara naturlig försur-
ning 

+ Om biogas från den planerade anläggningen ersätter användningen av fossila 
bränslen som fordonsbränslen bidrar detaljplanen till att minska utsläppen av försu-
rande ämnen. Utsläppen av kväveoxider och svaveloxider från biogasdrivna fordon 
är mycket låga. 

4. Giftfri miljö + Detaljplanen bidrar till att öka andelen miljöbränsle som säljs, vilket är ett delmål för 
miljömålet Giftfri miljö. 

5. Skyddande ozonskikt 0  

6. Säker strålmiljö 0  

7. Ingen övergödning + Om biogas från den planerade anläggningen ersätter användningen av fossila 
bränslen som fordonsbränsle bidrar detaljplanen till att minska utsläppen av kväve-
oxider, som är en orsak till övergödning av mark och vatten. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

0  

9. Grundvatten av god 
kvalitet 

0  

10. Hav i balans samt 
levande kust och skär-
gård 

0  

11. Myllrande våtmar-
ker 

0  

12. Levande skogar 0  

13. Ett rikt odlingsland-
skap 

0  

14. Storslagen fjällmiljö 0  

15. God bebyggd miljö +(-) Detaljplanen kan både medverka till och motverka att uppnå målet god bebyggd 
miljö. Detaljplanen bidrar till exempel till delmålen som rör hur förnybara 
energiresurser ska tas till vara och att matavfall ska återvinnas i högre 
utsträckning. Samtidigt kan detaljplanen medföra negativ påverkan på naturmiljön 
och närområdets rekreativa värde. 

16.  Ett rikt växt- och 
djurliv 

- Detaljplanen kan ha negativ påverkan på den biologiska mångfalden då platsen för 
anläggningen ingår i spridningsområde för ek och eklevande arter. För att minime-
ra negativ påverkan har detaljplanen utformats så att ett antal ekar ska sparas. 
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ning 8 Samlad bedöm
Enligt miljöbalken ska en MKB tillhandahålla en samlad bedömning av planens miljöpåverkan och 
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Nedan ges en sammanfattande beskrivning av de 
aspekter som vid ett genomförande av detaljplanen bedömts kunna medföra betydande miljöpåver-
kan enligt bedömningarna i kapitel 8. Redogörelsen fokuserar på den betydande miljöpåverkan som 
detaljplanen kan ge upphov till, samt de skadeförebyggande åtgärder som bör vidtas för att mini-
mera eller eliminera negativ miljöpåverkan. Vidare ges en sammanfattning av de miljömål som 
bedöms beröras av detaljplanen. 

Detaljplanen bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan med avseende på riskfrågor och 
naturmiljö. Detaljplanen har dock utformats så att den negativa påverkan minimeras och/eller blir 
tolerabel.  

Risker är främst kopplade dels till gashanteringen inom den planerade anläggningen, dels till exter-
na risker som kan påverka anläggningen och gashanteringen. En riskbedömning har utförts. I be-
dömningen konstateras att risker förknippade med gashantering vid anläggningen inte anses påver-
ka omgivningen eller utgöra någon risk, förutsatt att gällande rekommendationer och skyddsav-
stånd efterföljs. Om rekommenderade avstånd inte kan uppfyllas måste den utförda riskbedöm-
ningen omarbetas. Riskmatriser visar att med avseende på påverkan på människors liv och hälsa så 
är det scenarier förknippade med trafiken på intilliggande vägar (Tyresövägen och Flatenvägen) 
som innebär störst risk. Dessa innefattar avåkning samt olycka vid transporter med farligt gods. För 
miljön så innebär släckvatten till följd av självantändning i spannmål samt olyckor förknippade 
med farligt godstransporter på Tyresövägen störst risk. De identifierade riskerna hanteras genom att 
de föreslagna riskreducerande åtgärderna genomförs genom anvisning i detaljplanen. Med detta 
bedöms riskerna bli tolerabla. 

Naturmiljön påverkas negativt av detaljplanen. Detta gäller främst för de naturvärden som är knut-
na till områdets ekmiljöer. Detaljplanen har dock utformats så att ett minst 50 meter brett ekområde 
i den västra delen av planområdet säkerställs som spridningskorridor för ek och eklevande arter. 
Som grönkompensation säkerställs ett stort antal större ekar inom naturmark vilka friställs från sly. 
Detta gör att de negativa konsekvenserna med avseende på ekarna mildras. Ekkorridoren gör att 
spridningsmöjligheterna för eklevande arter bevaras mellan de norra och södra delarna av Flatens 
naturreservat. 

För aspekter kopplade till trafiksäkerhet, miljökvalitetsnormer för luft, luktaspekter, buller, visuell 
miljö/landskapsbild, rekreation och vatten bedöms den negativa påverkan som ett genomförande av 
detaljplanen ger upphov till som små. 

Detaljplanen bedöms medverka till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara natur-
lig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Detaljplanen kan både medverka till och mot-
verka att uppnå miljömålet God bebyggd miljö. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv kan motverkas 
av ett genomförande av detaljplanen. 
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9 Uppfö
I miljöbalken finns krav på att en MKB ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
medför. Hur denna uppföljning ska organiseras och finansieras är än så länge något oklart och nå-
gon riktig praxis kring dessa frågor har inte växt fram. Enligt Boverkets handbok för Miljöbedöm-
ningar för planer och program34 bör kommunen sträva efter att samordna uppföljningen av bety-
dande miljöpåverkan med sådan miljöövervakning som ska ske i andra sammanhang. I genomfö-
randebeskrivningen kan det dessutom vara lämpligt att införa upplysningar om hur uppföljningen 
av skadeförebyggande åtgärder avses att fullföljas. 

9.1 Uppföljning av miljöas

Ett första steg i en uppföljning av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av detalj-
planen medför bör vara att kontrollera huruvida de skadeförebyggande åtgärder som föreslagits i 
MKB:n har beaktats i det fortsatta arbetet. Det kan också vara relevant att utvärdera om de före-
slagna åtgärderna är tillräckliga för att minimera negativ miljöpåverkan eller om ytterligare åtgär-
der krävs. Detta bidrar till kunskapsuppbyggnad och kan på sikt leda till effektivare och mer verk-
ningsfulla MKB:er. 

Bortsett från den generella uppföljningen av skadeförebyggande åtgärder bedöms mer specifik upp-
följning vara motiverat för lukt, dagvatten och naturmiljö. Efter anläggningens färdigställande bör 
eventuella luktolägenheter mätas och följas upp. Efter anläggningens färdigställande bör även 
provmätning göras av vattnet i grävda diken innan de kopplas till dagvattennätet. När anläggningen 
är färdigställd bör de bevarade ekarnas status kontrolleras för att undersöka om de påverkats nega-
tivt av anläggningen (till exempel på grund av ändrad avrinning). 

9.2 Ti

Uppföljning föreslås ske anläggningens färdigställande (se ovan). 

9.3 Ansvar 

Stadsbyggnadskontoret föreslås ha det övergripande ansvaret för uppföljningen. Uppföljningen bör 
i så hög grad som möjligt samordnas med övrig övervakning och kontroll. 

 

 

 

 
34 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, Boverket mars 2006. 
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