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Yttrande i mål M 486-02 avseende ansökan från AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 
om tillstånd till distribution av gas i kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka.  
 
 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län avstyrker bolagets yrkande om tillstånd enligt 9 kap. 6 § 
miljöbalken till distribution av maximalt 1,2 Twh gas/år i bolagets gasnät. 
 
Vi delar Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings (DLV) synpunkter på det svårt läckande 
gasnätet där upp till 11 procent varav ca 2300 ton metan läcker ut per år. Vi ansluter oss till 
föreningens förslag till villkor som syftar till att radikalt minska utsläppen av kolväten vid en eventuell 
fortsatt gasdistribution i bolagets nät. 
 
Bolagets förslag till åtgärder för att minska utsläppen av kolväten från det befintliga nätet förkastas. 
Slutmålet för minskningen av mängden utsläppt gas är orimligt lågt satt och tiden för genomförandet 
är alldeles för lång. Därför lämnar vi med hänvisning till motiveringarna i DLV:s skrivelse 2003-11-
29 följande yrkanden. 
 
* För tillstånd till fortsatt distribution av gas på nätet krävs ett åtagande från bolaget att under de 
närmaste 10 åren genomföra åtgärder så att mängden utsläppta kolväten från gasnätet från och med år 
2013 blir minst 70 procent lägre än under 2001. Genomförda åtgärder skall mellan varje år under 
denna period ge en minskning av mängden utsläppta kolväten med minst 10 procent. Genom årliga 
rapporter till tillsynsmyndigheten skall bolaget verifiera att åtagandet uppfyllts.  
  
Under denna 10-års period skall också följande villkor gälla. 
 
* Den årliga mängden distribuerad gas på bolagets nät får inte öka så att den överskrider den största 
mängden som distribuerats under något av de senaste 10-åren.  
Maximalt 500 GWh gas/år får distribueras på bolagets gasnät. 
 
* En blandning av fossilgas/luft som innehåller större andel kolväten än stadsgasen får inte 
distribueras på nätet. 
 
* Blandningsstationer för fossilgas/luft får inte uppföras. 
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