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Planerna på att bygga en 
biogasanläggning på Skarp-
näcksidan av Ältasjön väck-
te oro och starka protester 
bland de som bor i närhe-
ten. 

Lokaltidningen Mitt i har 
tidigare berättat om hur bå-
de Ältabor och Nackas kom-
munpolitiker protesterat 
mot bristfällig information 
från Stockholms stad om 
byggplanerna.

Under förra veckan blev 
det känt att företaget Swe-
dish Biogas dragit tillbaka 

sin miljötillståndsansökan. 
Men byggplanerna kvarstår 
och en ny ansökan kommer 
att lämna in. Anledningen 
till att de låter miljöpröv-
ningsprocessen starta om 
är de åsikter som framförts 
sedan planerna blev kända 
för allmänheten.

– Vi har fått in synpunkter 
om att informationen inte 
spridits på rätt sätt. For-
mellt sett har det inte be-
gåtts några fel, utan det är 
vi som har tagit initiativ till 
att börja om, säger vd Peter 
Undén.

I den nya miljötillstånds-
ansökan kommer företaget 
att vara tydligare med vilka 
tekniska åtgärder som vid-
tas för att inte Ältasjön ska 
påverkas. 

Dessutom kommer de att 
använda sig av aktivt kol-
fi lter för att inte någon lukt 
ska spridas.

– De produkter vi använ-
der innehåller huvudsak-
ligen kolhydrater och det 
kommer därför inte att luk-
ta från fabriken. Vi gör det 
här som en extra säkerhets-

åtgärd, säger Peter Undén.
Ältabon Leif Marthon är 

en av dem som engagerat 
sig i frågan, tillsammans 
med Föreningen Rädda 
Ältasjön. Totalt har 3 500 
namnunderskrifter samlats 
in mot bygget.

– Miljökonsekvensbe-
skrivningen innehöll felak-
tigheter. Något måste änd-
ras i den nya om den ska gå 
igenom, säger han.

Just nu fi nns det inget mil-
jöprövningsärende hos läns-
styrelsen. Men politikerna 
i Stockholms stad kommer 
fortfarande att besluta om 
detaljplanen den 15 april, 
enligt Leif Marthon.

– Nu vill vi uppmärksam-
ma dem på att det här är ett 
kontroversiellt ärende, sä-
ger han.

Om detaljplanen går ige-
nom får politikerna i Stock-
holm räkna med överkla-
ganden.

● Ulrica Andersson
ulrica.andersson@mitti.se
tel 550 551 32

Planerna på en bio-
gasanläggning vid 
Ältasjön skjuts upp. 

Företaget Swedish 
Biogas har dragit 
tillbaka sin miljö-
tillståndsansökan, 
men kommer att 
lämna in en ny inom 
kort, enligt vd Peter 
Undén.

Ältabor fortsätter att protestera.

Biogasfabrik ska 
prövas på nytt


