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NACKA Swedish Biogas får inte bygga den stora biogasanläggning man planerat i Nacka. Det är bland

annat problemen med anläggningen i Örebro som skadat bolagets trovärdighet.

Mark- och miljödomstolen avgjorde på onsdagen det långdragna och kontroversiella
ärendet om en planerad biogasanläggning i Skarpnäck. Den skulle bli nästan dubbelt så stor
som anläggningen i Örebro och årligen producera upp till 10,5 miljoner kubikmeter
fordonsgas.
Motståndet mot anläggningen har varit kraftigt och en särskild förening, Rädda Ältasjön,
bildades för att kanalisera de närboendens kritik. 3 900 personer har skrivit under en
protestlista.
Bolaget fick länsstyrelsens tillstånd att uppföra anläggningen i Skarpnäck men efter ett
överklagande från de närboende meddelade Mark- och miljödomstolen inhibition för bygget
i avvaktan på slutligt avgörande.
Det kom på onsdagen och innebär att länsstyrelsens tillstånd upphävs, bygget stoppas.
Väger tungt
Domstolen finns två omständigheter som väger tungt:
– Lokaliseringen. Med tanke på den närmaste bebyggelsens avstånd till anläggningen är
lokaliseringen tveksam om luktproblem skulle uppstå, skriver domstolen, och fortsätter:
”Bolaget har inte visat att anläggningen ens vid normal drift inte skulle medföra
luktproblem. Eventuella luktolägenheter skulle kunna drabba ett stort antal närboende.”
– Bolagets vandel. Här bedömer domstolen hur Swedish Biogas skött sin anläggning i
Örebro, och det har fått en avgörande betydelse för utgången.
Luktproblem i Örebro
Johanna Elfving, enhetschef på miljökontoret i Örebro kommun, vittnade i domstolen om
erfarenheterna i Örebro. Hon menade att luktproblemen kunde ha accepterats under
uppstarten av anläggningen, kanske något år, men inte därefter. Problemen kvarstår ännu
efter tre år.
Ännu inte avhjälpt
Dessutom, framhöll Johanna Elfving, har tillståndet inte följts i andra avseenden.
Övriga vittnen framträdde inför domstolen och berättade att det alltjämt kommer en stank,
som lukt av hundbajs, från anläggningen. Övrig besvisning visar på återkommande
inspektioner och förelägganden ända sedan starten och att problemen ännu inte är
avhjälpta.
”Bolaget har inte visat att det kan nedbringa luktstörningarna vid anläggningen i Örebro till
godtagbara nivåer”, skriver domstolen. ”Det sätt på vilket bolaget under lång tid bedrivit sin
verksamhet i Örebro, och att bolaget påbörjat anläggningsarbeten utan tillstånd” får
domstolen att säga nej till den planerade anläggningen i Skarpnäck.
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