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Packad råvara. Ensilage med råvaror som väntar på att bli till biogas inne i anläggningen. Ett fuktskadat 
parti spannmål uppges vara orsaken till stanken som grannarna upplever. 

Företaget medger brister vid starten 
Tomas Hägle, produktionschef vid Swedish Biogas International, säger att det har 
varit en del misstag i starten, men att man jobbar hårt för att anläggningen ska vara 
luktfri.

Relaterat

I våras installerades till exempel ett kolfilter för att få bort svavelväte som läckte ut.

Varför fanns inte ett sådant filter redan från början om anläggningen nu skulle 
vara luktfri? 
– Därför att vi inte trodde att det skulle bli sådana höga halter. Det beror lite på vad 
man använder för råvaror, och det kan variera från anläggning till anläggning.

Nu menar Tomas Hägle att svavelvätet nästan är helt borta. En del sipprar 
fortfarande ut, men inte i några större mängder.

Förhöjda värden 
Ett annat problem har varit att en uppsamlingsdamm inne på området har fått 
förhöjda värden av organiskt material. 
Dammen är till för att samla upp regnvatten och läckage från lagringsplattan med 
spannmål och gräs. 
I vintras stängdes dammen av och ska inte längre släppa ut något vatten till bäckarna 
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i området. Nu jobbar man i stället med att pumpa in vatten från dammen i 
anläggningen och använda det i biogasprocessen.

Vattenprover 
Några av grannarna har anklagat SBI för att ha förorenat bäckar i området. Något 
som Tomas Hägle bestämt förnekar. 
– Vi smutsade ner en del i början, men det var bara organiskt material, alltså gräs. 
Nu är det borta, det har vi vattenprover som bevisar. Om några fortfarande påstår att 
dammen släpper ut vatten eller att vi har förorenat bäckar så stämmer inte det. 
Tomas Hägle håller med Johanna Elfving om att det största problemet just nu är 
spannmål som ligger inplastat på området i väntan på att få brytas ned i 
anläggningen.

Sekunda spannmål 
Enligt Tomas Hägle beror situationen på att man fick en leverans med sekunda 
spannmål vid driftstarten förra sommaren som man var tvungen att ta emot. Men 
eftersom silon, där det skulle förvaras, inte var färdig ännu fick det förvaras 
utomhus. När det sedan började regna blev spannmålen fuktskadade och började 
lukta, och sedan dess har problemet funnits där.

Hade ni för bråttom när ni startade verksamheten? 
– Nej, det tycker jag inte. Men vi gjorde en del misstag och det är olyckligt att det 
blev så här.

Nu arbetar SBI med att få undan det som är kvar av spannmålslagret. Men det går 
inte att skyffla in hur mycket som helst. Processen kräver att man varvar råvarorna. 
Inom två månader lovar Tomas Hägle att allt skadat spannmål ska vara borta. För 
grannarna återstår det att se om detsamma gäller för lukten.
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