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Miljöförvaltningen

Yttrande över ansökan om dispens från förbud mot dumpning - Stockholm

hamnar - Lilla Värtan/Saltsjön, dnr. 74189-2020

Stockholms Naturskyddsförening (nedan föreningen) har erbjudits tillfälle att

yttra sig över ovan nämnda dispens och avger nedan följande synpunkter.

Sammanfattning:

● Föreningen anser att dispensen ska avvisas p.g.a. att det inte är rimligt

att fortsätta på samma sätt som tidigare när det finns bättre lösningar.

● Föreningen anser att det är ohållbart att år efter år låta förorenade

snömassor, blandat med skräp, tippas orenat i vattnet.

● Flera intressanta tekniska lösningar finns att tillgå som Stockholms stad

bör anamma i närtid

● Oslo har sedan 2019 omvärderat sin tidigare strategi med sjötippning av

orenad snö.

Stockholm bör bli ett internationellt föredöme i snöhantering

Föreningen anser att Stockholms situation är klart otillfredsställande gällande

snöhanteringen. De senaste årens dispensansökningar i Stockholms stad för att få ett

undantag från förbudet i 15 kap. 27 § miljöbalken om att tippa orenad snö direkt ner i
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Mälaren och Saltsjön är en signal om att kommunen löser sin uppgift med minsta möjliga

marginal. Stockholms stad villnu ha dispens för ytterligare fem år och köra enligt precis

samma principer som förut, d.v.s. tippa enorma mängder orenad snö rätt ner i Mälaren och

Saltsjön. Helene Österlund, forskare vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

vid Luleå universitet, har påtalat följande gällande dispens för sjötippning: “tanken med

dispensen är att den ska vara tillfällig och inte en permanent lösning som den mer eller

mindre har blivit i Stockholm”1. Föreningen delar helt ståndpunkten att dispens inte kan bli

en permanent lösning, det är inte rätt väg att gå och är inte långsiktigt hållbart.

Föreningen bedömer att det går att ställa mycket högre krav på Stockholms stad idag än vad

som gjorts tidigare. Detta kommer föreningen närmare in på nedan. Stockholm bör helt

enkelt bli ett internationellt föredöme i snöhantering nu under 20-talet.  Att vara ett

föredöme innebär att ta fasta råd från de som som studerat snöhantering ur ett

vetenskapligt perspektiv. Föreningen har tagit del av en publikation från SLU om just

snöhantering och i den dras följande  slutsats: “med bättre reningssystem och en smartare

hantering av snö från staden kan mängden föroreningar till omgivande natur minskas”2. Just

detta med reningssystem är något föreningen tagit fasta på i detta yttrande, läs mer nedan.

Kommunens invändningar mot att ändra något mot tidigare

Föreningen är medveten om att Stockholms stad sedan tidigt 2000-tal studerat frågan om

hur stora mängder snö ska hanteras, framför allt den snö som måste tas om hand i

innerstaden efter kraftigt snöfall. Ett utsnitt av kommunens formulering i denna

dispensansökan lyder:

“Staden har trots utredningar och försök att finna alternativ i

dagsläget inte funnit några platser på land för att ta hand om snön från

innerstaden. Snön kan inte läggas på landdeponier i eller nära

innerstaden pga. platsbrist. Lagring av snö kräver stora ytor och

beroende på väderförhållanden kan det dröja långt m på våren innan

snön har smält. Att transportera snön till tipplatser i ytterstaden

innebär långa och kostsamma transporter med tung trafik vilket

staden strävar efter att minimera. Trafikkontoret har konstaterat att

emissioner och störningar från transporterna utgör den största

miljöpåverkan vid hanteringen av snön”.

Föreningen kommenterar nedan de två invändningar som tas upp i citatet: brist på

landdeponier och vilken miljöpåverkan som är störst.

2 SLU, (2011). https://stud.epsilon.slu.se/3917/1/jonpers_r_120222_2.pdf

1 I Perspektiv (2019-03-01)
https://www.iperspektiv.se/artiklar/2019-03-01-fororenad-sno---nu-utvarderas-bortforslingen

https://stud.epsilon.slu.se/3917/1/jonpers_r_120222_2.pdf
https://www.iperspektiv.se/artiklar/2019-03-01-fororenad-sno---nu-utvarderas-bortforslingen


Bristen på landdeponier

Att det är ont om större ytor som är hårdgjorda/grusade och som ligger i eller i närheten av

innerstaden råder det ingen tvekan om. Föreningen har noterat att Trafikkontoret 2007 fick i

uppdrag söka efter landdeponier att deponera innerstadens snö på och efter det verkar

sökandet ha fortsatt. Föreningen har inte haft tid att närmare studera lämpliga platser, men

ett par ganska stora grusytor har i alla fall identifierats i innerstadens närhet som i närtid

skulle kunna fungera som landdeponier medan de ligger oanvända i väntan på att en

detaljplan ska vinna laga kraft: Storängsbotten3 och Norrtull (Östra Hagastaden)4. Dessa ytor

väntas kunnas tas i anspråk tidigast 2023/2024 men det kan mycket väl bli senare då

förseningar i planprocesser inte är ovanligt. Föreningen anser att Stockholms stad måste

tänka på att ytor som ligger och väntar på att bli omvandlade om några år kan användas som

landdeponier. En landdeponi som föreningen också vill flagga för är Bromma flygplats.

Kommunen har tidigare själv beskrivit att ytor runt Bromma flygplats möjligen skulle kunna

användas, men att det är luftfartsverket som har rådighet över marken. Att luftfartsverket

måste ge sitt godkännande är förstås en omständighet som kräver sin process, men

föreningen ser det som nödvändigt att kommunen går till botten med just Bromma flygplats

som landdeponi.

Ovanstående mynnar ut i frågan om Stockholms stad följt Havs- och myndighetens krav på

att förstahandsalternativet, att lägga snön läggs upp på mark i närområdet, är helt uttömt?

Svaret på den frågan kan inte besvaras med ett entydigt ja, då Stockholms stad, så vitt känt,

inte har utrett Storängsbotten och Norrtull.

Identifiering av miljökonsekvenser i ett helhetsperspektiv

Föreningen håller med om att transporter genererar utsläpp och buller. Att vikta olika

miljöpåverkande faktorer är dock oerhört svårt. Bara en sådan aspekt som gör stor skillnad

är hur pass förorenad snön är. Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd har tidigare i

remissvar uttalat att “snö från kraftigt trafikbelastade gator styrs huvudsakligen till

landdeponi/ snökylalager”5. Detta uttalande tar tydlig ställning mot Trafikkontorets

ståndpunkt att det konsekvent är bättre med sjötippning för att hantera innerstadens snö.

Föreningen har stämt av med en av de sakkunniga på Naturskyddsföreningens rikskansli och

svaret därifrån är att tillförsel av miljöföreningar, skräp/större bråte och mikroplaster ner i

redan belastad vattenvolym är mycket problematiskt. Denna typ av miljöpåverkan har alltså

sin allvarlighetsgrad med sina specifika miljöeffekter.

En ytterligare miljöeffekt av sjötippning utgörs av de konsekvenser som kommer ut av all

sand och grus som följer med den insamlade snön och som sipprar ner på en begränsad yta

5 Insyn/Stockholms stad. (2007). Remissvar. Sid. 3. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=103391

4 Detaljplan: Östra Hagastaden https://vaxer.stockholm/projekt/ostra-hagastaden/

3 Detaljplan: Idrottspark vid Storängsbotten https://vaxer.stockholm/projekt/idrottspark-vid-storangsbotten/

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=103391
https://vaxer.stockholm/projekt/ostra-hagastaden/
https://vaxer.stockholm/projekt/idrottspark-vid-storangsbotten/


sjöbotten, vilket bygger upp sedimentlager från år till år. En indirekt miljöeffekt av att

sedimentlagret byggs på är ett ökat behov av bottenmuddring . Naturvårdsverket summerar

bottenmuddringens miljöpåverkan i fyra punkter6:

● Effekter genom spridning av föroreningar som varit bundna till sedimentet eller lösta

i sedimentets porvatten

● Effekter genom spridning av organiskt material och näringsämnen från sedimentet

● Effekter av grumling (förhöjd partikelkoncentration och reducering av ljusinsläpp)

● Effekter av förändrad bottenstruktur som följd av sedimentförflyttningar (behandlas i

påföljande avsnitt)

Stockholms stads fyra sjötippar skapar alltså ett behov av framtida muddring, vilket definitivt

är ogynnsamt för både Riddarfjärden och Saltsjön, men särskilt för Riddarfjärden.

Föreningen vill påpeka att muddring vid området kring sjötippen i Riddarfjärden är särskilt

känsligt då vattenområdet nedströms, Stockholms ström, är utpekat som ekologiskt särskilt

känsligt område av Stadsbyggnadskontoret, med klassningen “vattenområde av betydelse

för fiskars vandring och lek”7. Ekologiskt särskilt känsliga områden regleras i 3 kap. 2 §

miljöbalken och med stöd av denna lagtext går det att slå fast att Stockholms ström så långt

som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär. Att vidta

en åtgärd som att muddra i Riddarfjärden, en ganska kort bit uppströms Stockholms ström,

innebär en risk för  att “påtagligt påverka” Stockholms ströms karaktär, bedömer föreningen.

Angående förorenad snö så delar föreningen Miljöförvaltningens påpekande från tidigare

slutsatser av miljörisker kopplade till sjötippning: “även om dumpning av snö inte har någon

stor påverkan på recipienten bör strävan vara att det så långt möjligt ska undvikas. All

dumpning tillför, i varierande omfattning beroende på varifrån snön kommer, oönskade

ämnen till recipienten”8. Havs- och vattenmyndigheten anger att “i förorenad snö, kan

halterna av följande ämnen vara förhöjda; suspenderade ämnen, PAH och metaller som t.ex.

kobolt, krom, koppar, mangan, nickel, bly och zink samt alifatiska kolväten (C16-35). I snö

som är förorenad ser pH ut att öka. Det finns exempel på en ökning från pH 4,3 till 7,6”. När

sjötippning sker ansamlas de partikelbundna ämnena på botten medan de lösa

beståndsdelarna går in i de biologiska systemet. Föreningen har noterat att Trafikkontoret

lagt fram en hel del uppgifter om att pågående sjötippning inte gör någon skillnad för

vattenkvaliteten i vare sig Riddarfjärden eller Saltsjön. Det ligger säkert en del i detta, men

samtidigt är beräkningar av föroreningar en mycket komplex materia. En omständighet som

ytterligare kan medföra en variation i föroreningsnivåer är koncentrationen av vägsalt.

Studier har visat att snö med vägsalt i - som är fallet i Stockholm -  kan leda till att

8 Miljöförvaltningen (2010). Tjänsteutlåtande, sid. 4. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=95503

7 Stadsbyggnadskontoret (1995). Stockholms ekologiska känslighet - redovisning av ekologiskt särskilt känsliga
områden.

6 Naturvårdsverket (2009). Miljöeffekter vid muddring och dumpning.
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5999-6.pdf

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=95503
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5999-6.pdf


smältvattnet får ett lägre pH-värde och innehåller mer lösta metaller och partiklar9.

Föroreningshalten i vattenvolymen ökar därmed ju mer vägsalt man tillför. I denna kontext är

det inte oväsentligt att beakta de enorma volymer delvis saltblandad snö som förs ner

Riddarfjärden och Saltsjön. En förorening som ska adderas till detta är mikroplaster.

Kunskapsläget om mikroplast i snö som sjötippas är bristfälligt. Föreningen har noterat att

Trafikkontoret har fått i uppgift att analysera dumpad snö och uppsopad gatusand med

avseende på mikroplast och att detta analysarbete skulle varit klart 2020. Status för denna

åtgärd är tyvärr rödmarkerad, Trafikkontoret har alltså inte påbörjat arbetet utan åtgärden

står som “planerad”10.  Det är dock fastställt, enligt en studie från Luleå tekniska universitet,

att sjötippning av orenad snö i för med sig att mikroplast når sjöar och hav11. Föreningen

bedömer att det finns en klar risk att mycket mikroplast följer med orenad snö ner i vattnet

vid sjötippning, vilket bör ses som ett allvarligt miljöproblem. Stockholms stads egen

avfallsplan 2021-2024 (remissutgåva) anger följande12: “genom dumpning av snö hamnar

mikroplast och andra föroreningar i vattenmiljön okontrollerat. Detta bör undvikas genom

att säkerställa platser som långsiktigt kan användas för snöupplag och anpassa dessa så att

spridning av mikroplast undviks”.

EU:s vattendirektiv stramas åt kontinuerligt

Föreningen är medveten om att Trafikkontoret har berört EU:s vattendirektiv, men här bör

verkligen påpekas att gränsvärden må klaras idag men inte nödvändigtvis nästa år eller året

därpå. EU:s vattendirektiv stramas helt enkelt åt kontinuerligt och det här anser föreningen

att Stockholms stad måste ta höjd för. På Stockholms miljöbarometer återges hur viktigt det

är att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska tillförseln av miljögifter till stadens vatten.

Det påpekas samtidigt att det är höga halter av miljöfarliga ämnen i sedimenten och att det

hela tiden tillförs nya föroreningar, vilket gör att halterna överskrider gränsvärdena13. I denna

kontext framstår det som uppenbart att många bäckar små blir ett samlad negativ

miljöeffekt som definitivt inte är gynnsam för Stockholms vatten. Här bör kumulativa

effekter studeras och i en sådan studie bör givetvis alla fyra sjötippningar av förorenad snö

finnas med.

https://www.ncc.se/vart-erbjudande/infrastruktur/mark-och-anlaggning/ncc-snow-clean/

13 Miljöbarometern/Vatten
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/hoga-halter-miljofarliga-amnen-i-sedimenten/

12 Stockholm vatten och avfall. Stockholms avfallsplan 2021-2024. Sid. 38.
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/stockholms-stads-anslag
stavla/anslag-enligt-pbl-och-miljobalken/avfallsplan-for-stockholm-2021-2024-remissutgava.pdf

11 Luleå tekniska universitet, (2019). http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1271663/FULLTEXT03.pdf

10 Miljöbarometern/åtgärd mikroplast
http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/mikroplast/alla-atgarder/13-2-analysera-dumpad-sno-och-upp
sopad-gatusand/

9 Luleå Tekniska universitet (2007).
https://www.ltu.se/ltu/media/news/Miljomassig-snohantering-hur-gor-man-1.26942

https://www.ncc.se/vart-erbjudande/infrastruktur/mark-och-anlaggning/ncc-snow-clean/
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/hoga-halter-miljofarliga-amnen-i-sedimenten/
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/stockholms-stads-anslagstavla/anslag-enligt-pbl-och-miljobalken/avfallsplan-for-stockholm-2021-2024-remissutgava.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/stockholms-stads-anslagstavla/anslag-enligt-pbl-och-miljobalken/avfallsplan-for-stockholm-2021-2024-remissutgava.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1271663/FULLTEXT03.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/mikroplast/alla-atgarder/13-2-analysera-dumpad-sno-och-uppsopad-gatusand/
http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/mikroplast/alla-atgarder/13-2-analysera-dumpad-sno-och-uppsopad-gatusand/
https://www.ltu.se/ltu/media/news/Miljomassig-snohantering-hur-gor-man-1.26942


Stockholms stads snöhantering saknar nya tekniska lösningar

Föreningen har i samband med detta yttrande gjort en del omvärldsbevakning och utifrån

det finns anledning att poängtera att tekniska framsteg skett de senaste åren som kan

kopplas specifikt till omhändertagande av stora mängder snö i städer. Det är uppenbart att

fler länder sett problematiken med att dels dumpa snö orenat i form av sjötippning och dels

transportera snön till landtippningsplatser för snö. Båda dessa alternativ har setts som

oattraktiva, något som genererat en efterfrågan på en annan utväg. Denna efterfrågan på en

attraktiv lösning har hörsammats och resultatet är moderna tekniklösningar som kan

sammanfattas med:

- omvandling av snö till vatten genom upphettning

- snökylanläggning / snö kopplat till fjärrkyla

Teknik finns för omvandling av snö till vatten genom upphettning

Föreningen ger nedan exempel på tekniska lösningar som finns inom räckhåll för Stockholms

stad.

● Pråm – snösmältningsanläggning SS Terje

NCC tog 2013 fram en specialbyggd pråm vars uppgift är att smälta och rena stora

mängder smutsig snö. Så här beskrivs metoden: “Snön smälts genom att lastbilar

tippar snö på en pråm, snön går sedan igenom ett flertal processer för att krossas

och smältas med hjälp av havsvattnet. Stora föremål, grus och sopor tas om hand

och olja och tungmetaller avlägsnas. Slutligen passerar det nu smälta vattnet det

sista filtret där de finaste partiklarna fastnar och ut kommer rent vatten.”14

Fördelarna med snösmältningsanläggning SS Terje summeras så här enligt NCC:

- Förorenad snö tippas inte längre direkt ut i våra vatten.
- Behovet av snödeponier och snöupplag minskar signifikant och den citynära

marken kan användas till annat, samt visuella föroreningar i form av smutsiga
snöberg försvinner.

- Snöhanteringen underlättas i stort och det blir smidigare i trafiken.

Föreningen vill understryka att snösmältningsanläggning SS Terje finns att köpa på
marknaden och att det finns snösmältningsanläggningen finns att beställa i olika
storlekar. Snösmältningsanläggning SS Terje i Oslo är utformat för att kunna behandla
upp till 500 000 - 600 000 m3 snö varje vinter, med en hastighet på 500 - 700 m3 per
timme15. Att Stockholms stad behöver mer än denna kapacitet är inget problem då
det alltså går att köpa in en större snösmältningsanläggning.

15 NCC Snowclean https://www.ncc.com/our-offer/infrastructure/ncc-snowclean/

14 NCC (2013) https://news.cision.com/se/ncc/r/nccs-snosmaltning-vinner-innovationspris,c9484494

https://www.ncc.com/our-offer/infrastructure/ncc-snowclean/
https://news.cision.com/se/ncc/r/nccs-snosmaltning-vinner-innovationspris,c9484494


● Mobil smättank
Föreningen vill framhålla att det finns utvecklad teknik där ihopsamlad snö på en
gata smälts på plats i en mobil smälttank. Det finns olika varianter där en särskilt
betonar miljöaspekten, kallad ”Eco melter”. Maskinen ”Eco melter” kan smälta
mycket stora mängder snö på kort tid, 100-125 ton/timme16. Eco melter är utrustad
med två stora tankar där varmt vatten flödar mellan tankarna för att effektivt smälta
snön. Det vatten som släpps ut ur smätningsmskinen innehåller inga föroreningar.
Genom att smätningsmskinen är mobil kan den flyttas mellan olika platser där det är
mycket snö och därmed kan transporter förkortas för de traktorer med stora skopor
som hjälper till att fylla i snö i de stora tankarna.

● Snökylanläggning

Föreningen anser att Stockholm bör nyttja snön bättre och alltså finasiera en
Snökylanläggning tillsammans med Stockholms Exertgi kanske eller annan aktör. Det
finns goda exempel att stuidera som det i Sundsvall17.

Slutsats
Föreningen anser att det finns teknik för Stockholms stad att köpa in för att hantera
problemet med ansamling av mycket snö i innerstaden. Föreningen har nämnt ett antal
tekniska lösningar ovan som Stockholms stad har all anledning att fördjupa sig i.

Föreningen anser inte att dispens ska ges p.g.a. att det finns alernativ till sjötippning och det
är de tekniska lösningar som här har presenterats. Att öka provtagningen är också något som
föreningen anser vara av stor vikt.

Anders Tranberg
För Stockholms Naturskyddsförening

17 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8509-4.pdf?pid=4191
16 Se video-klipp med Eco melter https://www.youtube.com/watch?v=LmDl_nETs8U

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8509-4.pdf?pid=4191

