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Angående återställande av fastigheten ”Solvärmen 1”, Skarpnäck
Föreningen Rädda Ältasjön vänder sig härmed till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm i
rubricerade fråga då det var ni som beviljade det marklov som ledde till skövling av
”Solvärmen 1”. För det fallet att annan avdelning inom kommunen bör underrättas/ delta i
lösning av problemet utgår vi från att Stadsbyggnadskontoret ombesörjer detta.
Det är den för föreningen sista återstående frågan avseende det projekt som innebar planer på
anläggandet av en biogasverksamhet på den aktuella marken.
Föreningen anser frågan viktig ur miljösynpunkt då marken utgör ett känsligt
ekspridningsområde i nålsögat på en grön kil mellan Nackareservatet och Flatens
Naturreservat samt även utgör tillrinningsområde till Ältasjön. För Ältasjön har skövlingen av
fastigheten inneburit att dagvattnet från den sidan av sjön inte längre renas naturligt såsom det
tidigare gjorde då växtlighet fanns på ”Solvärmen 1”. Då Ältasjön förväntas beslutas om att
bli en s k Vattenförekomst (enligt EUs Vattendirektiv) från år 2015 är det av vikt att marken
återställs så att naturlig rening åter kan ske och förutsättningarna ges att s k ”god ekologisk
status” för Ältasjön uppnås. Även sjöarna nedströms, inklusive Dammtorpssjön-Söderbysjöns
Natura 2000-området påverkas direkt av dagvattnet då dagvattenavloppet från Solvärmen 1
mynnar i Ältasjön nära utloppet i Ältaån, 900 m uppströms från Natura 2000-området.
Föreningen får också ständigt återkommande frågor från folk om vem som är ansvarig för
återställande av marken eftersom fastigheten ”Solvärmen 1” ser hemsk ut efter den skövling
som skedde av exploatören 2009/2010.
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm beviljade 2009-08-31 företaget Swedish Biogas
International marklov avseende markarbeten på ”Solvärmen 1”. Bolaget skövlade i årsskiftet
2009/2010 tomten och högg bl a ned skyddsklassad ekskog, inklusive ekar med diameter
större än 30 cm samt en skyddad jätteek (av klass 2). Vidare schaktades jord, berget blottlades
och jord fylldes ut på en sträcka närmaste Tyresöleden. Exploatören borrade även 100-tals hål
som försågs med invändiga rör inför planerad sprängning. Området är även nedskräpat av
exploatören. T ex ligger det än idag kvar sprängmattor på marken (se bifogad artikel i Sth Fria
Tidning i maj 2014).
Markarbetena stoppades i januari 2010 av Stockholms Miljökontor som konstaterade att
markarbetena var otillåtna. De upprättade även en polisanmälan av markarbetena.

Länsstyrelsen fastställde detta beslut 2011-07-05 och konstaterade att markarbetena var direkt
hänförliga till den planerade biogasverksamheten för vilken bolaget ej hade beviljats
miljötillstånd.
Föreningen Rädda Ältasjön processade från januari 2010 till juni 2013 i frågan om
miljötillståndet för biogasanläggningen. 2013-06-25 kom den slutliga domen från Mark- och
Miljööverdomstolen. Domen innebar ett definitivt stopp för den planerade
biogasverksamheten då domstolen ansåg det klarlagt att marken var olämplig för
verksamheten. Tyvärr hade då detaljplanen som medger en biogasanläggning på fastigheten
vunnit laga kraft. För närvarande så finns det alltså en giltig detaljplan som enbart tillåter en
biogasanläggning på fastigheten. Samtidigt finns det en dom i högsta instans som inte medger
en biogasanläggning på fastigheten. Marken är därmed i nuläget oanvändbar och saknar
ekonomiskt värde för fastighetsägaren.
Föreningens fråga till Stadsbyggnadskontoret är nu vem som är ansvarig för uppstädning av
marken samt återställande av marken på ”Solvärmen 1”. Då marken utgör spridningsområde
för känsliga växt- och djurarter samt utgör tillrinningsområde till Ältasjön bör den snarast
återställas. I nuläget kan inget växa på det blottlagda berget utan jord måste återföras samt
träd planteras. Fastigheten torde mot bakgrund av domen från Mark- och miljööverdomstolen
knappast någonsin bli aktuell att använda för industriverksamhet. Enligt Skogsvårdslagen
måste avverkad skog återplanteras senast under tredje året efter avverkningsåret (i detta fall
2009). Undantag är om fastighetsägaren kan visa att denne har andra planer för den avverkade
fastigheten.
Föreningen vill med denna skrivelse också väcka frågan om att inlemma ”Solvärmen 1” i
Flatens naturreservat. Detta var planen från början då Flatenreservatet inrättades, se bilaga 2.
Att man inte tog med området berodde på att det då fanns en detaljplan avseende placering av
solfångare på platsen och man ville inte fördröja inrättandet av Flatenreservatet. Att nu
miljöskydda området och inlemma det med Flatenreservatet kan vara en rimlig kompensation
för de miljöskador skövlingen inneburit, samt ger en möjlighet för naturen att på sikt
återhämta sig. För Föreningen Rädda Ältasjön är återställande och bevarande av naturen på
fastigheten ”Solvärmen 1” en hjärtefråga.

Ang Flatens naturreservat
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Klipp ur ”Utlåtande 2004:156 RII (Dnr 304-1683/2003)”, bilaga till föredragningslistan inför KF:s
beslut 2004-11-22 om inrättande av Flatens naturreservat
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=27029
Beslutet finns på adressen http://insynsverige.se/stockholm-kf/protokoll?date=2004-11-22
Sid 14-15:

Sid 27

Sid 28

