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nyheter

Höga krav på
nytt värmeverk

UB

Anläggningen i Stäket kan stoppas.
Ett nytt kraftvärmeverk i Stäket skulle
sakna såväl hamn
som järnväg. Ett
minus, anser såväl
länsstyrelsen som
Järfälla kommun.

Om fjärrvärme kan ledas
från Värtaverken är oklart.
Kraftbolagen offentliggör
inte sina ledningssystem,
enligt Michael Viehhauser,
handläggare på landstingets regionplane- och traﬁkkontor.
– Vi kan inte säga om kapaciteten räcker till, säger
Michael Viehhauser.

För en tid sedan lämnade
kraftbolaget Eon in ansökan till miljödomstolen om
att få bygga ett kraftvärmeverk i Stäket, vilket Lokaltidningen Mitt i skrivit om
tidigare i år.
Kraftvärmeverket ska ersätta äldre beﬁntliga verk i
kommunen och producera
el och värme.
Stäkets fastighetsägareförening har reagerat avvisande. Föreningens ordförande Ulf Lovén säger att
föreningen har uppgifter
om en överkapacitet på
fjärrvärme i Stockholm, att
Järfälla mycket väl kan köpa
varmvatten till exempel från
Värtaverken i Stockholm.

Avgörande för om Stäket
ska godkännas som lämplig
plats för ett kraftvärmeverk
är dock hur transporterna
av bränslet ska lösas. Planen
är att transportera bränslet
på lastbilar.
– Generellt kan man säga
att såna här anläggningar
kräver försörjning via båt
eller järnväg, säger Fredrik
Hallander, miljöhandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.
– Miljödomstolen får
här väga nyttan av anläggningen med andra hänsyn,
som ett ökat behov av el
och värme i och med att det
byggs ﬂer bostäder, säger
Hallander.

Ewa Quist, informationsansvarig på Eon, säger att det är komplicerat
att bygga ny infrastruktur i
Stockholm, som hamn och
järnväg. Eon har undersökt
alternativa platser för kraftvärmeverket men inte hittat
några.
Såväl länsstyrelsen som
Järfälla kommun räknar
med att komma med sina
yttranden efter nyår.
– Den kommentar jag
kan ge är att avsaknaden
av hamn och spår är en
belastning. Det är det enda jag kan säga i nuläget,
alliansen har inte prövat det
här ännu, säger Sven-Erik
Köhlin (fp), ordförande i
Järfälla kommuns planutskott.
Köhlin säger också att
alliansen kommer att söka
enighet över blockgränserna om kommunens yttrande.
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