
Här, på området mellan Tyresövägen och Flatenvägen, ska den omstridda fabriken
ligga. I bakgrunden skymtar Ältasjön, som kritikerna är oroliga ska förorenas av
fabriken.
FOTO: CARL LUNDBORG

3 000 namnunderskrifter
Biogasfabriken ska ligga invid
Tyresövägen, sydväst om
Ältasjön. Där ska max 10,5
miljoner kubikmeter fordonsgas
produceras varje år. Dessutom
ska max 60 000 ton organiskt
material årligen behandlas och
omvandlas till biogas och
biogödsel.
  
Många Ältabor är kritiska mot
bygget och protestlistan mot
byggplanerna har i dag över 3 000
namnunderskrifter. De som
protesterar är bland annat oroliga
över förorenat dagvatten, dålig
lukt och förfulad vy.

ÄLTA  08:10 | 31 oktober  Trots alla protester har regeringen nu gett
klartecken att bygga biogasfabriken vid Ältasjön. Nacka kommun
tänker inte överklaga beslutet.
– Enligt mig är Ältabornas oro något överdriven, säger
miljöchefen Christer Rosenström.

Biogasanläggningen i Skarpnäck, strax
utanför Nackas kommungräns, har
under flera år engagerat Ältaborna.
Många är oroliga över utsläpp och
dålig lukt.
Lokala föreningar och privatpersoner
har överklagat alla beslut de kunnat,
såväl detaljplanen som
miljöprövningen.

Sprängningarna kan börja
Men nu har processen sannolikt nått
sitt slut. För några veckor sedan
avslog regeringen överklagandena om
planen. Det innebär att planen har
vunnit laga kraft.
Samtidigt har länsstyrelsen gett tillstånd enligt miljöbalken, och dessutom
gett ett så kallat verkställighetsförordnande.
Därmed kan sprängningarna inför fabriksbygget börja redan nu, oavsett
om länsstyrelsens beslut blir överklagat.
Illa, tycker föreningen Rädda Ältasjön, där Lina Olsson är ordförande.

”Det är inte sjyst”
– Det är inte sjyst. Jag är förvånad över att länsstyrelsen ignorerar våra
synpunkter. Att spränga bort berg är en irreversibel åtgärd, säger hon.
Föreningen har överklagat länsstyrelsens beslut och har uppvaktat
politikerna i Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd, i hopp om att de
ska se till att verkställighetsförordnandet upphävs.

Men nämnden har beslutat att inte göra det. Av juridiska skäl tänker
nämnden inte heller begära prövning av regeringsbeslutet, och när det
gäller miljötillståndet tycker man att man fått gehör för sina synpunkter.
– Hädanefter har Nacka inte så mycket med saken att göra. Det är
miljöenheten i Stockholm som ska se till att kraven uppfylls, exempelvis
vid sprängningen, säger nämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M.

Har Ältabornas oro varit befogad?
– Det kan inte jag bedöma. Man måste nästan vara kemist för att kunna
svara på det. Men alla har rätt att vara oroliga och ställa krav på att
kommunen ska agera.
Nackas miljöchef Christer Rosenström är lite mer drastisk:
– Enligt mig är Ältabornas oro något överdriven. Men den har samtidigt
inneburit att frågan har granskats väldigt noga. Därmed har anläggningen
fått hårda villkor. Sådana här anläggningar är viktiga, inte bara här, utan
på fler ställen.
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NACKA

Nacka höjer skatten

Kan ändå behöva låna 900 miljoner

VÄRMDÖ

För ett par år sedan arbetade runt 60
socialpedagoger i Värmdö. Nu återstår
ett 30-tal.

Organisation i förändring

REPORTAGE

NVP följde med på fisketur i Ältasjön.

"Hjärtat börjar bulta"

LEDAREN

Anders Milde:
"Tyvärr slutar sällan dessa
filmer med att trätobröderna
lägger ner vapnen."

Ingen fredlig lösning i politisk västern
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09:16 | 04 september | Läs och kommentera |

”Negativ process för oss”
Peter Undén, vd på Swedish biogas international – det företag som ska
bygga fabriken – tycker också att det är bra att reglerna är detaljerade.
– Men processen har varit negativ för oss, så till vida att marknaden vill
ha biogas, och vi inte har kunnat komma igång, säger han.

När kommer ni att börja bygga?
– Vi planerar projektet vidare, men har inget att delge just nu. Det går inte
att säga

Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se

Larm om mastklättrare – var montörer
ÄLTA Vid elvatiden under lördagsförmiddagen fick polisen ta emot flera samtal om
personer som klättrade i en mast på Ältabergsvägen.

 

Erland Ekholm slog ut framtänderna
under en simträning i Nacka simhall.
Bassängen lever inte upp till
Simförbundets regler.

"Han hade kunnat bryta nacken"

LUNCHPATRULLEN

Tutto Italia i Sickla:
Trevligt, men inte så kryddstarkt

Behöver du lunchtips?
Här finns alla lunchpatruller

DISKUTERAT

"Här kommer en sanning
som svider för vissa. Du är
inte med i Tour de France."
Debatten går fortfarande het om
cyklisterna.

Läs insändaren här

ÄLTA

Ragnar firar 40 - och därmed basta

"Bästa universalmedicinen"

NACKA

Från Haparanda till Västervik. Sedan
den 1 oktober har kustbevakningen i
Nacka  en lång kuststräcka att hålla koll
på.

Kan man hantera en hel kust?
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