PRESSMEDDELANDE från Föreningen Rädda Ältasjön, 2013-06-25
Högsta instans stoppar den planerade biogasfabriken invid Ältasjön för gott!
Mark- och Miljööverdomstolen har idag fällt det slutliga avgörandet i den över tre år långa
tvisten angående den planerade biogasfabriken invid Ältasjön.
Föreningen Rädda Ältasjön är mycket glada att domstolen gick på vår linje och i sin dom
konstaterar att platsen är olämplig för biogasanläggning, p g a risken för allvarliga
luktstörningar i tätbefolkat område. Beslutet är även en seger för Stockholms grönområden.
Föreningen Rädda Ältasjöns förhoppning är nu att Stockholms Stad ändrar detaljplanen och
införlivar naturtomten i Flatens Naturreservat, såsom man planerade vid naturreservatets
instiftan.
BAKGRUND:
Årsskiftet 2009/2010 avverkades den flerhundraåriga ekskogen på fastigheten ”Solvärmen 1”
invid Ältasjön. Föreningen Rädda Ältasjön startade kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa
Gasfabriken, där vi uppmanade Stockholms och Nackas politiker samt Länsstyrelsen att
stoppa projektet. Över 3000 personer skrev på uppropet. Efter att protesterna startat drogs
den första tillståndsansökan avseende miljöfarlig verksamhet tillbaka av bolaget Swedish
Biogas, p g a felaktigheter i förfarandet. Dock återkom bolaget strax därefter med en ny
ansökan, som Länsstyrelsen i Stockholms Län beviljade. Föreningen Rädda Ältasjön samt
andra föreningar och privatpersoner överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som i
oktober 2012 upphävde beslutet, då de ansåg att bolaget hade allvarliga brister samt att
lokaliseringen var olämplig. Efter att bolaget beviljats prövningstillstånd har nu Mark och
Miljööverdomstolen fastställt underinstansens domslut, p g a den olämpliga lokaliseringen.
Mark- och Miljööverdomstolen är högsta instans och domen kan inte överklagas.
LÄNKAR:
Mark och Miljööverdomstolens dom:
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%2010
187-12.pdf
Facebookgruppen Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken
https://www.facebook.com/#!/groups/308842946554/
Föreningens websida www.altasjon.nu
Med Vänliga Hälsningar
LINA OLSSON
Ordförande, Föreningen Rädda Ältasjön
Älta Strandväg 59, 138 33 Älta
tel: 0706-982414
lina.olsson@ericsson.com, info@altasjon.nu
www.altasjon.nu
Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation grundad 1975, 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.
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