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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 30 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 Gunilla Högberg Björck 
 
 

 
 

 
Parter: Stockholm Exergi AB 
Målet gäller: tillstånd till uppförande och drift av energianläggning och hamn m.m. i 
Lövsta inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Stockholm kommun 
 

 
De bifogade handlingarna skickas till dig för kännedom. 
 
Kontakta oss gärna per e-post eller telefon om du har frågor. 
 
 
Ann-Charlotte Åström 
Telefon 08-561 656 30 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 218 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

  Aktbilaga 218 
Mål nr M 1167-20 
 
 

 

Dok.Id 768982     
Postadress Besöksadress Telefon   Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 
FÖRHANDLINGSORDNING 
Huvudförhandling och syn beträffande Stockholm Exergi AB:s ansökan om 
tillstånd till uppförande och drift av energianläggning och hamn m.m. i Lövsta 
inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Stockholms kommun  
 
RÄTTEN 
Rådmannen Katarina Winiarski Dol (ordförande), tekniska råden Gisela Köthnig och 
Tony Persson samt särskilda ledamoten Torbjörn Holmgren  
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Beredningsjuristen Maria Karlsson 
 
TID 
Dag 1 – den 19 september 2022, kl. 09.30 – 16.30 (inkl. syn) 
Dag 2 – den 20 september 2022, kl. 09.30 – 16.30 
Dag 3 – den 21 september 2021, kl. 09.30 – 16.30  
Dag 4 – den 22 september 2022, kl. 09.30 – 16.30 (inkl. reservtid) 
 
PLATS 
Eatery Gärdet, Konferenslokal Havet, Tegeluddsvägen 100, Stockholm 
 
Samlingsplats för syn meddelas vid förhnadlingen 
_____________________________________________________________________ 
 

DAG 1 

 

Kl. 09.30 – 12.00 (inkl. paus) 

 

1. Inledning  

1.1 Presentation av domstolen 

1.2 Närvarande antecknas 

1.3 Prövning av hinder mot huvudförhandling 

1.4 Praktiska frågor (genomgång av förhandlingsordning m.m.) 

1.5 Planering av syn 

1.6 Ordföranden redogör kortfattat för målets handläggning fram till 

huvudförhandling 
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2. Yrkanden och inställning 

2.1 Sökanden framställer sina yrkanden 

2.2 Remissmyndigheterna redovisar sin principiella inställning till sökandens 

yrkanden 

2.3 Föreningar, sakägare m.fl. redovisar sin principiella inställning till sökandens 

yrkanden 

 

3. Sökanden redogör för syftet med ansökan m.m.   
 

4. Sökanden redogör för de ansökta verksamheterna och lokaliserings-

utredningen 

4.1 Lokalisering inklusive omgivnings- och planförhållanden 

4.2 Anläggningsskedet  

- Förutsättningar (hydrologi, geoteknik, geohydrologi, föroreningssituation)  

- Arbeten i vatten 

- Arbeten på land 

- Vattenhantering 

- Transporter 

- Sammanfattning 

 

Kl. 12.00 – 13.00   

 

Lunch 

 

Ca kl. 14.00 – 16.00 

 

5. Syn Hässelby Villastad 36:1 
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DAG 2 

 

Kl. 09.30 – 12.00 (inkl. paus)   

 

6. Sökanden fortsätter att redogöra för de ansökta verksamheterna och 

lokaliseringsutredningen 

6.1 Driftskedet 

- Fastbränsle- och hetvattenanläggningen 

- Rökgaskondensering  

- Elproduktion i ångturbin 

- Bränslen, inklusive hantering och lagring 

- Transporter 

- Sammanfattning  

 

Kl. 12.00 – 13.00  

 

Lunch 

 

Kl. 13.00 – 16.30 (inkl. paus)   

 

7. De ansökta verksamheternas miljöpåverkan, förslag till skyddsåtgärder, 

villkor och prövotidsförordnanden m.m.  

Påverkan på ytvatten i anläggningsskedet m.m. 

7.1 Sökanden redogör för de ansökta verksamheternas påverkan på ytvatten i 

anläggningsskedet m.m.   

- Arbeten i vatten  

- Utsläpp till vatten  

- Konsekvensbedömning 

- Villkorsförslag 

7.2 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter på de ansökta verksamheternas 

påverkan på ytvatten i anläggningsskedet m.m. 



  Sid 4 
NACKA TINGSRÄTT  M 1167-20 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
7.3 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande   

 

DAG 3 

 

Kl. 09.30 – 12.00 (inkl. paus)   

 

8. Fortsatt genomgång av de ansökta verksamheternas miljöpåverkan, 

förslag till skyddsåtgärder, villkor och prövotidsförordnanden m.m.  

Påverkan på ytvatten i driftskedet m.m. 

8.1 Sökanden redogör för de ansökta verksamheternas påverkan på ytvatten i 

driftskedet m.m.  

- Dagvatten  

- Processavloppsvatten 

- Konsekvensbedömning 

- Villkorsförslag m.m. 

8.2 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter på de ansökta verksamheternas 

påverkan på ytvatten i driftskedet m.m. 

8.3 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande.   

 

Kl. 12.00 – 13.00  

 

Lunch 

 

Kl. 13.00 –16.30 (inkl. paus)   

 

Utsläpp till luft m.m. 

8.4 Sökanden redogör för utsläpp till luft m.m.   

- Anläggningsskedet 

- Driftskedet  
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- Villkorsförslag m.m. 

8.5 Remissmyndigheter m.fl. lämnar därefter synpunkter avseende utsläpp till luft 

m.m. 

8.6 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 

Buller m.m. 

8.7 Sökanden redogör för buller m.m.   

- Anläggningsskedet 

- Driftskedet 

- Villkorsförslag 

8.8 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter avseende buller m.m. 

8.9 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 
Påverkan på naturmiljön 

8.10 Sökanden redogör för påverkan på naturmiljön.   

- Konsekvensbedömning 

- Villkorsförslag 

8.11 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter avseende påverkan på naturmiljön. 

8.12 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 
Kemikalier och bränslen 

8.13 Sökanden redogör för kemikalier och bränslen.   

- Anläggningsskedet 

- Driftskedet  

- Villkorsförslag 

8.14 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter avseende kemikalier och bränslen. 

8.15 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 
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Restprodukter och avfall 

8.16 Sökanden redogör för restprodukter och avfall.   

- Anläggningsskedet 

- Driftskedet  

- Villkorsförslag  

8.17 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter avseende restprodukter och avfall. 

8.18 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 

Hamnverksamheten inkl. villkorsförslag 

8.19 Sökanden redogör för hamnverksamheten inkl. villkorsförslag. 

8.20 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter på hamnverksamheten inkl. 

villkorsförslag. 

8.21 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 

DAG 4 

 

Kl. 09.30 – 13.00 (inkl. paus)   

 

9. Fortsatt genomgång av de ansökta verksamheternas miljöpåverkan, 

förslag till skyddsåtgärder, villkor och prövotidsförordnanden m.m.  

Risk och säkerhet 

9.1 Sökanden redogör för risk och säkerhet. 

- Anläggningsskede 

- Driftskede 

9.2 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter på risk och säkerhet. 

9.3 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 
  



  Sid 7 
NACKA TINGSRÄTT  M 1167-20 
Mark- och miljödomstolen  

 
 

Kontroll 

9.4 Sökanden redogör för planerad kontroll. 

- Anläggningsskede 

- Driftskede 

- Villkorsförslag 

9.5 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter avseende kontroll. 

9.6 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter 

m.fl. som inte är närvarande. 

 
Återställning inkl. villkorsförslag 

9.7 Sökanden redogör för återställning inkl. villkorsförslag. 

9.8 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter på återställning inkl. 

villkorsförslag. 

9.9 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter m.fl. 

som inte är närvarande.  

 
Övriga villkorsförslag 

9.10 Sökanden redogör för övriga villkorsförslag. 

9.11 Remissmyndigheter m.fl. lämnar synpunkter på återställning inkl. 

villkorsförslag. 

9.12 Ordföranden redogör kort för innehållet i yttranden från remissmyndigheter m.fl. 

som inte är närvarande.  

 

10. Övriga frågor  

- Igångsättningstid 

- Arbetstid för vattenverksamhet 

- Tid för oförutsedd skada 

- Ekonomisk säkerhet 

- Verkställighet inkl. säkerhet vid verkställighet av vattenverksamhet 

- Prövningsavgift 
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11. Eventuella slutanförande 

 

12. Rättegångskostnader 

 

13. Förhandlingen avslutas och datum för dom 

 

Kl. 13.00 – 16.30     

 

Reservtid 


