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 Anmodan om inhibition av alla pågående åtgärder inklusive 

avlägsnande av två meter högt metallstaket som hindrar tillträde till 

betesmarken samt bedömning om upphandling skett i linje med 

Lagen om Offentlig upphandling (Lag 2016:1145)  

Den 2 september 2019 började entreprenör som arbetar för Solna Stad anlägga en 

byggarbetsplats på betesmarken som ligger till öster om Koloniområdet. Området används 

som betesmark av Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län sedan många år tillbaka. 

Förvaringscontainrar har ställts upp och ett omfattande staket i metall som är ca 2 meter 

högt har satts upp. Enligt muntlig information från Solna Stad skall en damm anläggas. 

Undertecknad har under veckan fått ta del av dokument i ärendet efter anmodan att Solna 

Stad skulle skicka dessa. 

Vattenvårdsbidrag (LOVA) har beviljats för projektet av Länsstyrelsen i Stockholm 2018-04-

04. Förutsättningen för bidragets utbetalande var att projektet skulle varit genomfört i 

tidsrummet 4 april 2018 – 1 juni 2019. Av det beviljade bidraget skall 75% redan ha betalats 

ut och resterande 25% skall betalas ut efter att en slutrapport inkommit, som skulle skickats 



in senast den 1 september 2019. Ingen åtgärd har påbörjats innan den 2 september 2019. 

Rätten till bidraget ifrågasätts härmed då projektet inte igångsatts och avslutats inom det 

förutsatta tidsrummet. 

Ansökan om strandskyddsdispens för tre provborrningshål på fastigheten Bergshamra 3:8 
beviljades med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken 1998:808 (MB) enligt delegationsbeslut 5 
juni 2018. Provborrningen har dock skett på fastigheten Bergshamra 3:1. Det vill säga utan 
giltigt tillstånd. Fastigheten Bergshamra 3:8 ligger nordost om kraftledningsställverket. Det 
finns inget beslut om dispens från Strandskydd bland de dokument som skickats till vår 
förening från Solna Stad avseende den dambyggnation som man nu avser påbörja. Området 
har hägnats in med ett stängsel som stänger ute allmänheten från området. 
 
Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen har gjort den 25 januari 2019 för att 
anlägga en damm på fastigheten Bergshamra 1:3. Detta är inte fastigheten som man nu 
ämnar starta anläggning av en damm på. Handläggare på Solna Stad är Martin Båth. I 
ansökan anges att det inte finns några nyttjanderättsinnehavare. Detta är felaktigt. Vår 
förening har sedan många år avtal med Solna Stad om att få ha fårbete på det nu aktuella 
området inom Bergshamra 3:1 som inhägnats för byggåtgärd. Det står också angivet att 
ingen grannfastighet berörs av verksamheten. Detta är felaktigt. BRF Kornet med adress 
Bergshamra Allé 19, 170 77 SOLNA kan beröras då verksamheten kan medföra sättningar i 
marken och vara allmänt störande under anläggningstiden. Även Bergshamra koloniförening 
liksom Odlingsföreningen Myllan kan beröras. Det framgår inte att vattenverksamheten 
beviljats av Länsstyrelsen.  
 
Ur ansökan om vattenverksamhet framgår inte heller att de massor som skall gävas ut för 
dammen skall fördelas och spridas ut över hela betesmarken ända fram till skogen nedanför 
Pipers park, vilket vi nu har förstått är planen. Enligt muntlig information som vi fått höra 
skall det föreligga förhöjda halter av bly i de aktuella massorna som man ämnar fördela ut. 
Skall dammen anläggas måste de massor som grävs ut istället skickas till Sakab i Kumla för 
destruktion. Om detta är för kostandskrävande anser föreningen att det inte bör anläggas 
någon damm. Djuren som föds upp på betesmarken används för köttproduktion. Detta 
innebär att det blir omöjligt att låta djur beta på området i fortsättningen om kontaminerade 
jord och lermassor sprids ut, då köttet då inte kommer vara tjänligt som livsmedel. 
Dessutom kommer marken i det aktuella området att skadas för lång tid framåt av de 
anläggningsmaskiner som ska användas.  
 
Den verksamhet som föreningen bedriver är ett betydelsefullt och uppskattat inslag i 
Nationalstadsparken och Bergshamra. Om det som Solna Stad ämnar genomföra genomförs 
så kommer föreningen inte längre att kunna ha djur i Bergshamra. På sikt kommer detta 
medföra att betesmarken sannolikt kommer att växa igen. En stor del av Tivoli-området är 
koloniserat av Balkanbolltistel som fårbetet motverkar i den aktuella hagen. 
 
Kostnaden för detta projekt överskrider gränsen för direktupphandling. Föreningen ber 
därför att Konkurrensverket kontrollerar om projektet upphandlats på rätt sätt i linje med 
Lag 2016:1145. 
 
Föreningen har ett gällande avtal med Solna Stad för bete på det aktuella området, samt EU-
bidrag, och avser inte att flytta djuren från betesmarken så länge betessäsongen pågår.  



 
Det aktuella dammprojektet verkar vara skött på ett oprofessionellt sätt där tidsramar inte 
hållits och där tillstånd sökts för fel fastigheter. Åtgärder har således skett utan korrekta 
tillstånd. Bidrag har beviljats utan att åtgärder skett enligt villkor för bidraget. De dokument 
som föreningen fått skickade till sig under veckan skall enligt upplysning vara samtliga 
dokument i ärendet. Det finns inget beviljat tillstånd från Länsstyrelsen avseende 
vattenverksamhet och inte heller någon strandskyddsdispens. Har inte de dokument som 
efterfrågats skickats av Solna stad, så är detta i strid med offentlighetsprincipen.  
 
Det framgå av upplysningar i media att Solna Stad haft svårigheter att sköta om andra 
dammar i kommunen. Det bedöms som att orsaken till detta är av ekonomisk natur. En 
damm som den aktuella kommer att kräva ett kontinuerligt underhåll framöver. Om staden 
inte kan ta hand om de dammar som den redan har, så ifrågasätts härmed detta projekt 
även utifrån detta perspektiv.   
 
Föreningen anmodar Solna Stad att skyndsamt avlägsnar den utrustning som placerats på 
betesmarken inklusive det omfattande metallstängsel som omnämnts ovan och att avstå 
från åtgärden, eller påbörjar ansökningsprocessen på nytt med korrekt handläggning. 
Föreningen önskar en snar återkoppling från de myndigheter som detta brev skickas till. 
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