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1. BAKGRUND, SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Klimatkrisen har föranlett EU att anslå stora medel som en del av den gröna given. Medel som ska 

användas för att skapa ett klimatsmart samhälle.

Företaget Neoen Renewables Finland Ab har kontaktat Fastighetsverket med en intresseanmälan om 

att anlägga en storskalig solcellspark på landskapets mark. 

Fastighetsverkets målsättning är att objektivt och transparent utreda fakta och förutsättningar för att 

kunna behandla intresseanmälan.

Syftet med detta dokument är att beskriva det projekt som planeras så att ni kan ge ert utlåtande utifrån 

ert expertområde. Ert utlåtande och syn kommer sedan att utgöra underlag för beslut eller arbetet 

framåt. 



2. ALLMÄN INFORMATION
Solcellsparker kan vara från några hektar till flera hundra hektar med miljoner solpaneler. Kapaciteten i 

närliggande elnätsinfrastruktur sätter gränser. 

I det nu aktuella fallet planeras en solcellspark på mellan 30-50 hektar beroende på vad som i 

detaljprojekteringen och andra utredningar visar sig lämpligt. 

Arrendeavtal skulle skrivas på minst 35 år, varför lagtingets samtycke för arrendering behövs. 

Utlåtande begärs av landskapsregeringens kulturbyrå, miljöbyrå, infrastrukturavdelningen och 

näringsavdelning. Vidare begärs utlåtande av Ålands vatten, Finströms kommun, Ålands näringsliv och 

Ålands natur & miljö. Även andra som på eget bevåg vill uttala sig är välkomna att göra så.



3. TILLTÄNKT SOLCELLSPARK
Intressenten har ansökt om att få gå vidare och förhandla arrende av Stornäset i Grelsby. 

Det outbrutna området, som tillhör Grelsby kungsgård, är på ca 75 hektar. Sökanden vet inte i dagsläget exakt 

storlek eller slutlig placeringen på anläggningen.

Tentativ plats.



3. TILLTÄNKT SOLCELLSPARK
Neoen Renewables Finland har på eget bevåg inlett en

miljöutredning inriktad på vattenavrinning från fastigheten. 

Den tilltänkta marken ligger inom vattenskyddsområde. 

Mängden regn som faller på ytan ökar inte om användningen 

av marken ändrar, däremot kan farten vattnet strömmar ut i 

vattentäkten öka om inga åtgärder vidtas men även minska 

om dikning och vårmarker installeras. Ökad mängd 

näringsämnen till vattentäkten är inte önskvärt. 

Miljöutredningen ska även undersöka möjlig bländningseffekt 

i närområdet.



4. SVARSTID

Vi önskar ert svar eller utlåtande senast fredagen den 4 mars 2022.

Vid frågor, vänligen kontakta stefan.rumander@fastighetsverket.ax eller per telefon 0457 553 6641.

mailto:stefan.rumander@fastighetsverket.ax

