Apropå kejsarens nya kläder
Den 26 april utpekades i en debattartikel i Fryksdalsbygden ”Climate Arena” som kejsarens
nya kläder. Framtiden lär avgöra huruvida den anonyme artikelförfattaren har rätt. Han/hon
har under alla omständigheter rätt i att den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som krävs
för att söka tillstånd till verksamheten hos miljödomstolen i Vänersborg, kommer att kosta ca
80-100 miljoner kr. Det kan jag verifiera efter att ha ansvarat för miljöfrågorna under både
upphandlings- och byggfas beträffande bl.a. Öresundsbron och Citytunneln i Malmö samt för
projekt Hallandsås efter skandalen med Rhoca Gil. Jag har för övrigt, när Sunne kommun
frågade mig om jag ville bistå med MKB:n, tackat nej och samtidigt upplyst om att kostnaden
härför hamnar i ovan nämnd storlek.
Ett projekt som Climate Arena är enligt miljölagen (miljöbalken) att betrakta som miljöfarlig
verksamhet, som kan medföra betydande miljöpåverkan under både bygg- och driftfas. Det
handlar om grundvattenavsänkningar, återinfiltration av grundvatten, utsläpp av byggvatten
under byggfas, buller, vibrationer, avgasutsläpp, kemikalieutsläpp mm. För ändamålet måste
hydrogeologiska- och meteorologiska spridningsmodeller skapas för aktuella områden i syfte
att utreda påverkan på grundvatten och atmosfär. Även om man från projektet redan tycks ha
valt att placera anläggningen vid Gettjärn så stadgar miljöbalken, att man studerar alternativa
lokaliseringar för att hitta den lämpligaste lokaliseringen, d.v.s. den som ger minsta intrång
och störning. En hydrogeologisk modell kostar 10-20 miljoner kr. Rimligt är att åtminstone
tre alternativa lokaliseringar studeras. Det innebär att endast grundvattenmodelleringen
kommer att kosta 30-60 miljoner kr.
Nu har tydligen Sunne kommun, oaktat miljöbalkens krav på alternativa lokaliseringar, fått
för sig att anläggningen skall placeras vid Gettjärn och köper t.o.m. in skogsmark för 2
miljoner kr för projektet. En sådan låsning till en plats, utan utredning av alternativa
lokaliseringar, kan vara nog för att miljödomstolens tillstånds- och villkorsprövning leder till
nej till lokaliseringen till Gettjärn.
Bolaget bakom projektet gör m.a.o. klokt i att snarast ta fram en MKB utifrån lagens krav.
Det är för övrigt ingen kommunal angelägenhet att finansiera vare sig en MKB eller
markinköp åt privata företag. Det strider mot kommunallagen.
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