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Ämne: Till MSN: Risken finns att biogasfabriken intill Ältasjön påbörjas imorgon - agera nu!

Till samtliga ledamoter i Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd (MSN),
Jag vill ta tillfället i akt att informera er om den senaste utvecklingen gällande biogasfabriken intill
Ältasjön (på Solvärmen 1):
- Länsstyrelsen har 2011-10-11 gett tillstånd till sprängning samt biogas- och biogödselproduktion på
"Solvärmen 1"
- Länsstyrelsen har samtidigt gett SBI ett verkställighetsförordnande
- Regeringen (Miljödepartementet) har 2011-10-13 helt avslagit Nacka Kommuns överklagande av
detaljplanen och samtliga andra överklaganden
Detta innnebär att detaljplanen vunnit laga kraft samt att fabriksbygget samt driften får påbörjas innan
miljöprövningen vunnit laga kraft.
M a o kan Swedish Biogas omgående börja spränga, bygga fabrik och börja producera gas!
Föreningen Rädda Ältasjön har idag överklagat Länsstyrelsens beslut:
http://www.altasjon.nu/miljoprovning/111017_overklagan_lst_fras.pdf
- vi har begärt inhibition, d v s vi bestrider verkställighetsförordnandet
(Föreningen ser det som en demokratisk rättighet att allmänheten får sin sak prövad innan man
spränger bort 160 000 ton berg och bygger en fabrik)
- det finns risk för luktutsläpp (i Örebro har återkommande, långvariga och allvarliga luktstörningar vid
SBIs fabrik där samma teknik och råvaror används lett till att kommunen fått lösa in fastigheter)
- Boverkets rekommendation om minst 500 m avstånd till avfallsanläggningar från bostäder följs inte
- utsläpp av bl a kväve från sprängning samt biogasproduktion kan påverka Natura 2000 området
nedströms
(till sprängningen krävs en fullastad långtradare med sprängmedel som till stor del består av kväve
vilken når Ältasjön via dagvattenledning samt infiltration. Nacka Kommun har själva satt en maximal
gräns på 2 kg kväve/år vilket lär överskridas med råge)
Baserat på ovanstående information och övriga handlingar i detaljplanen och miljöprövningstillståndet
vill Föreningen Rädda Ältasjön att Nacka MSN vidtar följande åtgärder:
1) att Nacka MSN på sitt nästa möte lyfter frågan om hur kommunen ska agera vidare i frågan (t
ex under övriga punkter)
2) att Nacka MSN begär inhibition så att Länsstyrelsen upphäver verkställighetsförordnandet
3) att Nacka MSN överklagar Länsstyrelsens beviljande om tillstånd till sprängning samt
biogas- och biogödselproduktion
4) att Nacka MSN överklagar Regeringens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen enligt lagen
(2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
För detaljer om miljöprövningsansökan, inkomna synpunkter samt Länsstyrelsens beslut, se:
* SBIs ansökningshandlingar (ca 18 MB)
* Nacka Kommuns synpunkter på tillståndsansökan
http://www.altasjon.nu/miljoprovning/110126_yttrande_MSN.pdf
* Föreningen Rädda Ältasjöns synpunkter på tillståndsansökan samt komplettering.
* SBIs uppdaterade handlingar efter att synpunkter beaktats
* Länsstyrelsens beslut
OM inte Nacka Kommun vidtar dessa åtgärder nu så ser vi det som osannolikt att biogasfabriken
stoppas.
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Detta kan leda till en synnerligen olycklig utveckling för Ältasjön, Ältas boende och Nackareservatet.
Vi uppmanar er att agera medan tid finnes!
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Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation som arbetar med
informationsspridning till allmänheten samt fungerar som påtryckare och remissorgan när det gäller
miljöfrågor i och kring Ältasjön. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning i
Ältasjön.

