Climate Arena än en gång
Den 17 maj konstaterar Fryksdalsbygdens chefredaktör, att det mesta beträffande Climate Arena (CA)
”verkar vara höljt i dunkel än så länge”. Vi instämmer. Han undrar också, apropå HELA Sunnes
yttranden angående CA, om vi ”äger en kristallkula vars make ingen tidigare har skådat”. Vi behöver
ingen kristallkula. Det räcker bra med att läsa artiklar om CA i Fryksdalsbygden. Vissa basfakta har
också presenterats i NWT och på kommunens hemsida.
Den 14 december 2012 nämner i FB en projektledare från NCC, att byggytan blir 200 000
kvadratmeter samt att en miljon kubikmeter massor behöver schaktas bort, varav 800 000 kubikmeter
berg. Detta schaktarbete kommer bl.a. att orsaka grundvattenstörningar, som kan påverka brunnar i
närområdet. Det rör sig om massor svarande bortemot 80 000 lastbilstransporter med släp.
Den 14 maj 2012 nämner i NWT en projektchef från NCC att bygget kräver 75 000 kubikmeter
betong. Det innebär ca 10 000 betongbilar till och från området. Alternativt kan en tillfällig
betongstation uppföras på området. Men den måste likväl försörjas med flera tusen lastbilstransporter
cement och ballast. Vatten kan man sannolikt hämta från närområdet, vilket kräver tillstånd till
vattenverksamhet. När anläggningen väl tas i drift kommer man att årligen tvingas omhänderta stora
volymer ”avloppsvatten”, bl.a. ca 100 000 kubikmeter dagvatten enkom från byggytorna. Stora
mängder avgasförorenad luft måste dessutom ventileras ut från anläggningen. Exemplen på de
miljöstörningar, som kommer att följa under bygg- och driftfas, kan mångfaldigas.
Jag påpekade för HELA Sunnes räkning den 14 maj i FB, att Miljöbalken kräver, att projekt av
denna typ alltid måste föregås av en förutsättningslös miljökonsekvensbeskrivning (MKB),
varvid flera olika lokaliseringsalternativ skall utredas. Detta för att finna den lokalisering, som ger
minsta intrång och störning. Kommunens och CA-bolagets låsningen till Gettjärn är helt fel, eftersom
ingen MKB har utförts.
HELA Sunne har inte tagit ställning till projektet som sådant. Det kommer vi att göra den dag, det
finns ett underlag utifrån Miljöbalkens krav på MKB. Men vi står fast vid att kommunala medel, i
enlighet med kommunallagen, inte på sätt som skett, får användas för att finansiera ett privat
bolags förstudie eller markinköp. Climate Arena, som vill bygga en anläggning för 5 miljarder
kronor, skall självfallet stå för alla kostnader.
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