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Felaktigheter som begåtts i ärendet om Biogas- och gödselfabrik på fastigheten Solvärmen 1 
 
 
Marklovet 
• Den giltiga detaljplanen på industrifastigheten är daterad 1982 och gäller därmed inte. Ett olovligt 

marklov beviljades baserat på den planen 
• Dessutom gjorde man en hänvisning till den nya detaljplanen innan den var godkänd 
• Trots att man i hänvisningen skrev att träd skulle sparas totalavverkades ekskogen, inklusive 

skyddsvärda ekar > 30 cm samt en jätteek. Swedish Biogas anmälda 
• Dessutom gjordes en olovlig markuppfyllnad. Swedish Biogas anmälda 
• När grannar uppmärksammade bygget krävde Stockholms Stadsbyggnadskontor att bygget skulle 

stoppas med omedelbar verkan. 
• Efter avverkningen uppdaterades MKBn. Skrivelsen om att ekarna skulle bevaras togs bort 
 
Samrådet 
• Inget samråd skedde med någon person, organisation eller förening i Älta i detaljplaneärendet. 

Ingen information gick ut till enskilda fastighetsägare, Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening, 
Rädda Ältasjön, Ältens Fiskeklubb eller andra parter i Älta under planskedet (samrådet) 2009-07-
09 till 2010-01-14 

• Inga av de ca 145 synpunkter som inkom på detaljplaneärendet från boende och föreningar i 
området beaktades. Ingen fick besvärshänvisning 

• Inte heller i den ursprungliga miljöprövningen blev nämnda personer och föreningar inbjudna till 
samråd 

 
Lokaliseringen i naturreservaten 
• Fastigheten ligger insprängt i Flatens Naturreservat och intill Nackareservatet, med ett Natura 2000 

område 900 meter nedströms 
• En gammal lokaliseringsstudien från 2008 användes, som egentligen gjorts för Sofielund i 

Huddinge, utan att uppdateras 
• Studien beaktade inte att Solvärmen 1 ligger insprängt i Flatens Naturreservat samt intill 

Nackareservatet, med ett Natura 2000 område 900 meter nedströms – trots att det står i klartext att 
studien skall beakta eventuell förekomst av: Natura 2000-områden, Riksintressen för naturmiljö, 
kulturmiljö eller friluftsliv och Naturreservat 

• Flatens naturreservat inrättades 2007 och Nackareservatet 2008, så förmodligen använde man 
utdaterade kartor vid studien 

• Trots att cirka 100 yttranden inkom under utställning som påpekar att man helt missat att ta hänsyn 
till naturreservaten vid lokaliseringsstudien så har inte lokaliseringsstudien gjorts om. Inte heller nu 
beaktas naturreservaten eller Natura 2000 området i MKBn, istället står det: ”Inget av alternativen 
bedömdes ha några allvarliga restriktioner med avseende på natur- eller kulturvärden eller 
friluftsliv” 

 
(var god vänd)



 
Lokaliseringen i allmänhet 
• Nacka Kommuns Miljö och Stadbyggnadsnämnd har krävt en vidare analys av alternativa 

placeringar. Denna begäran ignorerades 
• Lokaliseringen ansågs i studien olämplig p g a avsaknaden av jordbruksmark till råvaror, vilket 

leder till långa, energiineffektiva transporter varvid syftet med anläggningen går om intet 
• Stockholms Stad beslutar enväldigt om placeringen av Sveriges största biogasfabrik utan att 

rådgöra med grankommunerna. Trots att detta är en regional fråga och ingen kommunal ensak! 
 

Lukt 
• Påverkan p g a lukt på boende i Älta utreddes inte före utställningen av planen. Tvärt om ansågs 

det i MKB som en fördel att den förhärskande vindrikningen var sydöstlig (d v s mot Kolarängen  i 
Älta) 

 
Landskapsbild 
• Fabriken blir 100 meter bred med 25 meter höga silos som är synliga från Ältasjöns stränder. MKB 

i planutställningen utelämnade analys av landskapsbilden ifrån Älta men beskrev att ”Det är dock 
troligt att anläggningen kommer att synas från Ältasjöns östra strand.”  vilket boende i Älta 
uppfattar som ett hån 

• Man skövlade samtliga träd som syntes ifrån Ältasjön. Däremot sparade man en ekkorridor mellan 
anläggningen och den angränsande värmecentralen, 
 

Dagvatten 
• Enligt planen skulle vattnet släppas, efter fördröjning, till det kommunala dagvattennätet. Något 

rörnät finns inte i området; dagvattnet ledes via diken och vägtrummor direkt till Ältasjön. 
• Eftersom Ältasjön är klassad som känslig får man inte släppa ut orenat dagvatten från en 

industrifastighet, enligt Nacka och Stockholms dagvattenstrategier, något som ignorerades 
• Påverkan på det särskilt känsliga Natura 2000 området 900 meter nedströms, inklusive listade arter 

och naturtyper, angavs ej i MKB trots att detta är obligatoriskt 
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