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Felaktigt reportage om Skarpnäck
Biogasanläggning
Tyvärr har det under tisdagen den 23 mars 2010 visats ett reportage på SVT abc
angående Skarpnäck biogasanläggning där det framgår att Swedish Biogas
International AB har lagt ned planerna på en biogasanläggning i Skarpnäck.
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Denna information är tyvärr vinklad och direkt felaktig då planerna på en
biogasanläggning i Skarpnäck kvarstår men att vi som bolag har valt dra tillbaka
befintlig miljötillståndsansökan samt avser inom kort att starta om
miljötillståndsprocessen i syfte att nå ut med all relevant information till berörda parter
på ett korrekt vis.

KONTAKT
Anläggningen planeras att utföras på ett sådant vis att de orosmoment och synpunkter
som framkommit bland annat avseende lukt och risk för utsläpp till Ältasjön
tillmötesgås genom att eventuella risker tekniskt elimineras. Vidare kommer
landskapsbilden inte att påverkas negativt på det vis som framgår av reportaget utan
snarare enligt i denna nyhet bilagda illustrationer.

NYHETER
2010-03-24
Felaktigt reportage om
Skarpnäck
Biogasanläggning
Läs mer »
2010-03-19
Första spadtaget för
biogassatsningen i
Lidköping
Läs mer »
2010-02-15
Information om planerad
biogasproduktion i
Skarpnäck
Läs mer »
2009-11-11
Swedish Biogas första
utländska företaget som
godkänns i Sydkorea
Läs mer »
2009-10-13
Ny anläggning i
Katrineholm försörjer
Stockholm med biogas
Läs mer »

Ytterligare information om planerad anläggning och samråd kommer inom kort och
vidare information kan också ses på nyhet på denna hemsida från 2010-02-15 som vi
tog fram förra gången SVT abc publicerade en vinklad bild av Skarpnäck
biogasanläggning.
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För mera information kontakta:
Peter Undén, VD Swedish Biogas International, telefon 070-340 81 41
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Om Swedish Biogas International
Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att
projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands. Den
kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till
fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och
miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med
säte i Linköping, har tjugo anställda och omsatte tio (10) miljoner kronor 2008.
www.swedishbiogas.eu
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