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nyheter

Här vid Ältasjön kan 
biogas snart tas fram
Länsstyrelsen beslutar för eller emot inom sex månader.

– Det värsta är att de började utan 
att vi visste, säger Marie Florén 
Sundberg, som fick veta om bygg-
planerna ryktesvägen.

Hon bor på Tätorpsvägen i Skarp-
näck drygt 600 meter från tomten, 
Solvärmen 1, som ägs sedan tidi-
gare av elbolaget Fortum och ligger 
precis bredvid bolagets värmeverk. 
Elbolaget vill nu tillsammans med 
Swedish Biogas International (SBI) 
bygga en anläggning för framställ-
ning av biogas på tomten. 

SBI har redan skrivit kontrakt för 
att leverera biogas till Stockholms-
området – till inga mindre än SL. Bio-
gasbolaget har även fått marklov och 
godkänd ändring av detaljplanen för 
fastigheten. Men där tog det stopp.

Föreningen Rädda Ältasjön 

överklagade stadsbyggnadsnämn-
dens beslut i flera led vilket till slut 
fick verkan. På uppmaning av re-
geringen miljöprövar länsstyrel-
sen föreningens överklagan.

– Prövningen har kungjorts och 
tillsynsmyndigheter, intresseorgani-
sationer och privatpersoner har haft 
tid att yttra sig. Den 31 januari gick 
tiden ut, säger Ulrika Haapaniemi, 
handläggare vid länsstyrelsen.

Ett av de 35 yttrandena kommer 
från Marie Florén Sundberg. Hon 
motsätter sig anläggningen som 
föreslås ligga nära både bostadsbe-
byggelse och naturreservat. SBI:s 
biogasfabrik i Örebro hade förra 
året stora problem med illaluktan-
de utsläpp två kilometer från fa-
briken. Marie är rädd för att detta 
ska upprepas i Skarpnäck. Tillsam-
mans med 3 181 personer har hon 
skrivit under en protestlista.

– Vi har ett egoistiskt intresse, 
alla vi som bor här. Biogas är bra, 
men vi tycker att det finns bättre 
platser för en anläggning. Jag tän-
ker på vad som kan hända i för-
längningen. Luktar det mycket vill 
vi inte bo kvar här. Ska vi sälja får 

vi inte lika mycket för huset, säger 
Marie Florén Sundberg.

Politikerna i Stockholm stad och 
Nacka kommun har godkänt SBI:s 
tillståndsansökan under förutsätt-
ning att deras synpunkter tas med 
när tillståndet skrivs.

SBI skövlade förra året ett rikt 
antal ekar på tomten. Politiker-
na i Stockholms miljö- och hälso-

skyddsnämnd vill att biogasbo-
laget ska kompensera detta inom 
två år efter att anläggningen ta-
gits i drift. SBI föreslås också sätta 
upp ett väderskydd mot buller, ha 
prövotid för utsläpp och att sta-
den får ställa krav på åtgärder vid 
luktstörningar.

– Vi tycker att det är viktigt med 
biogas som kan minska våra ut-
släpp med 23 tusen ton koldioxid 
per år. Jag har all förståelse för att 
folk i närheten är oroliga, men sta-
den har gjort och gör mycket för 
att säkerställa att detta får så liten 
påverkan på miljön som möjligt, 
säger stadsmiljöborgarråd Per An-
kersjö (C).

SBI har nu möjlighet att bemöta 
de 35 yttrandena innan länsstyrel-
sen tar sitt beslut under försomma-
ren om bolaget ska få anlägga en 
biogasfabrik i Skarpnäck eller inte.

– Från kungörelse till beslut ska 
inte ta länge än sex månader, sä-
ger Ulrika Haapaniemi, länssty-
relsen.

l  Josefin Karlsson
josefin.karlsson@mitti.se
tel 550 554 71

35 yttranden ska hjälpa 
länsstyrelsen fram till 
beslutet – får det byggas 
en biogasanläggning i 
Skarpnäck eller inte. Po-
litikerna i Stockholm och 
Nacka har redan sagt ja.

Den föreslagna biogasanläggningen 
vid Ältasjön har väckt  protester i 
både Nacka och Skarpnäck.
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Föreslagen plats för 
biogasanläggningen.

i korthet
Närakut avlastar 
sjukhus i halktider
LÄNET Just nu söker sig 
många till akutmottagning
arna i länet, ofta för att de 
skadat sig genom att de 
halkat. Landstinget uppmanar 
patienterna att först ringa till 
Vårdguiden innan de söker 
vård. Den som ringer kan till 
exempel få rådet att vända 
sig till en närakut i stället för 
att hamna i långa köer på en 
akutmottagning. 

På närakuterna kan man 
få hjälp med lättare orto
pediska skador, till exempel 
handledsstukningar eller 
vrickningar. De har just nu 
förlängda mottagningstider 
på röntgen.

Poliser får skydd 
mot laserstrålar
LÄNET Två par skyddsglas
ögon mot laser ligger snart 
i varje polisbil. De skyddar mot 
blå och grön laser som kan ge 
ögonskador. Dessutom är de 
ballistiska.

– Det betyder att de tål 
splitter och är slagtåliga, 
säger Magnus Wass, som 
utvecklar skyddsutrustning åt 
polisen på Rikspolisstyrelsen.

På sikt kan poliser som 
arbetar i särskilt utsatta om
råden ha med sig ett eget par.

På senare år har det inträf
fat flera incidenter med laser
pekare. Det är de starkaste 
strålarna som är farliga.

Tänk vad många som drömmer om att komma på en uppfi nning 

som förändrar världen. Eller bygga något bra och viktigt - och 

som kämpar länge med en utbildning för att kunna göra det.

 Men lönar det sig att utbilda sig under lång tid för att 

kunna arbeta som civilingenjör och förverkliga sina drömmar? 

 Tyvärr får den som satsar på en lång och kvalifi cerad 

utbildning för att bli civilingenjör i slutändan inte ens behålla 

hälften av det han tjänar. Är det konstigt att det råder brist 

på civilingenjörer?

Vi vill se fl er civilingenjörer och fl er smarta uppfi nningar.

!

Välkommen på 
värmepumpsdag!

Vad skulle du göra med pengarna som blir över?

Lördag 19 februari kl 10-16.

Passa på att sänka dina värmekostnader! När du köper en IVT 
värmepump inkl installation får du 10 000 kr i rabatt*. Dessutom 
får du 50% avdrag på installationskostnaden genom ROT-avdraget.

IVT har ett komplett sortiment av värmepumpar. I vår utställning 
visar vi alla nyheter och du får hjälp och information av certifierade 
specialister. Varmt välkommen in!

*Gäller t.o.m. 28/2, antalet är begränsat till 25 st värmepumpsinstallationer med 
leverans under år 2011 när du köper IVT Greenline HE, IVT Greenline HT Plus, IVT Air, 
IVT PremiumLine A eller X11/X15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Just nu!

10 000 kr
rabatt

när du köper en
IVT värmepump*

Erbjudandet ovan gäller endast nya kunder
(läs mer på www.tops.se) och enbart hos:

ToP’s El • Värme • Kylteknik AB
Mekanikervägen 4, 146 33 Tullinge
Tel: 08-19 00 40 • www.tops.se


