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Swedish biogas anläggning i Örebro har spritt dålig lukt.
FOTO: SWEDISH BIOGAS INTERNATIONAL

Avslag för biogasfabrik
ÄLTA 07:23 | 27 oktober 2012 Motståndarna till biogasfabriken vid Ältasjön firade
med champagne i förra veckan. Anledningen: en dom i Mark- och miljödomstolen.
– Det här är Davids vinst mot Goliat, jublar föreningen Rädda Ältasjöns ordförande
Lina Olsson.
I snart tre år har de kämpat, Ältaborna som inte velat ha
en biogasfabrik som granne. Sedan företaget Swedish
biogas internationals planer på en anläggning vid
Tyresövägen blev kända har frågan skapat engagemang
i lokalsamhället. Över 3 000 personer skrev på en
protestlista och alla beslut som gått dem emot har
överklagats.
Till slut fick motståndet önskad effekt. I onsdags
meddelade Mark- och miljödomstolen att Swedish biogas
ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet avslås.

10,5 miljoner kubikmeter
fordonsgas per år
Biogasfabriken, vars framtid nu
är osäker, är tänkt att ligga vid
Tyresövägen, sydväst om
Ältasjön. Där ska max 10,5
miljoner kubikmeter fordonsgas
produceras varje år. Dessutom
sak max 60 000 ton organiskt
material årligen behandlas och
omvandlas till biogas och
biogödsel.

– Vi är förstås jättelättade och nöjda över att domstolen har tittat på vår sakframställning. Vi
har hela tiden trott att vi skulle vinna, men det har varit så många hinder på vägen. Det här
är Davids vinst mot Goliat. Champagnen är på kylning där hemma, säger Lina Olsson.
Det som bekymrat motståndarna är fabrikens påverkan på omgivningen. Förorenat
dagvatten, dålig lukt och förfulad vy har hört till farhågorna.
Den dåliga lukten tog domstolen fasta på i sitt beslut. Swedish biogas har inte kunnat
motverka stank – en lukt av hundbajs – från sin anläggning i Örebro. Därmed skulle även
närboende i Älta och Skarpnäck drabbas av lukt, anser domstolen.
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Dessutom är domstolen kritisk till att Swedish biogas, enligt domen, påbörjat
anläggningsarbeten på platsen, och bland annat huggit ner ekar, utan att ha tillstånd för
miljöfarlig verksamhet.

Domen innebär att fabriken inte kan byggas, så vida Swedish biogas inte skulle vinna i
nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.
– Vi tror att vi har en bra grund för att få prövningstillstånd och kommer att överklaga på ett
antal konkreta områden. Vi delar inte Mark- och miljödomstolens verklighetsuppfattning,
säger företagets vd Peter Undén.
Gäller det även luktstörningarna?
– Vi har tagit de störningar vi haft i Örebro väldigt seriöst och har kommit till rätta med dem.
Vi har även tittat på lösningar i Skarpnäck, så att lukten inte ska vara ett problem där.
Peter Undén tillägger:
– Det är tragiskt för Stockholms och landets del att anläggningen försenas ytterligare.
Mindre biogas betyder mer fossilt bränsle.
Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se
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