
 

 

 

 

 

  



 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Villamarken exploatering i Stockholm AB driver ett planarbete i Slättmalm, Botkyrka. 

Planområdet ligger till stora delar inom ett riksintresse för kulturmiljövården, Grödinge 

(AB14), och Ekologigruppen AB har fått i uppdrag att utreda om ny bebyggelse i 

området kan komma att påverka de fysiskt avläsbara uttrycken i riksintresset.  

Området består i dag av ett nedlagt grustag som påverkat området under lång tid, och 

planerad bebyggelse bedöms inte riskera någon påtaglig skada på riksintresset. Hänsyn 

bör dock tas till stenåldersboplatser och de öppna markerna i anslutning till Sjövreten.  

 

Botkyrka kommun arbetar med en detaljplan för ny bostadsbebyggelse i det nedlagda 

grustaget vid Slättmalm som ligger i anslutning till Vårsta Botkyrka. Stora delar av 

planområdet ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset omfattar ett 

drygt 2500 hektar stort område i Grödinge och endast en liten del, knappt 25 hektar, 

påverkas av detaljplanen som ligger i utkanten av riksintresseområdet. Utredningen 

syftar till att undersöka om de värden som utpekas i riksintresset påverkas av den 

planerade bebyggelsen, och omfattar endast en bedömning av planområdet. 

 

 

Planområdet över Slättmalm sträcker sig över ett ca 25 hektar stort område beläget på 

isälvsavlagringar av grus och sand, och består idag företrädesvis av ett nedlagt grustag 

omgivet av mestadels yngre tallskog. Marken sluttar relativt brant från skogen i 

Stormalm i norr, till Nynäsvägen och Malmsjön i söder. I sydost gränsar planområdet till 

Sjövretens gård och delar av gårdens betesmarker i väster omfattas av detaljplanen. 

Utbredningen av riksintresset Grödinge (AB14) och planområdet för Slättmalm 



Området är uppkallat efter ett torp som låg i området under åtminstone första halvan av 

1900-talet, men som troligen övergavs när en mer omfattande täktverksamhet började 

bedrivas på 1960-talet. 

Större delen av detaljplaneområdet Slättmalm ligger inom Grödinge riksintresse för 

kulturmiljövården. Detaljplanen ligger i riksintressets utkant intill Vårstas villabebyggelse 

och utgör mindre än 1 procent av hela riksintresset. Området direkt nordost om 

detaljplaneområdet utgörs av barrskog.  

Inom området finns fornlämningar bestående av en milstolpe intill Nynäsvägen, ett 
diabasbrott med skärvsten i områdets centrala delar, samt två stenåldersboplatser. Dock 
är det bara milstenen och två stenåldersboplatser som omfattas av riksintresset. 
Ytterligare fornlämningar påträffades under en arkeologisk undersökning utförd under 
hösten 2015, bland annat en stenåldersboplats nordost om den befintliga boplatsen som 
ligger i anslutning till Sjövreten (Andersson, 2016). Brytning av grus och sand under 
1960- och 1970-talen har till stora delar utplånat den stenåldersboplats som är belägen i 
norra delen av planområdet. 

 

 
Planområdet för Slättmalm med den gamla grustäkten centralt i området 



Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kulturhistoriska landskap som ska ge en 
generell bild av samhällets kulturhistoriska utveckling så som den återspeglas i 
landskapet. Kulturmiljöer av riksintresse skiljer sig åt genom att de tål olika former av 
förändringar och i olika stor utsträckning, men gemensamt är att de kulturhistoriska 
värdena ska vara vägledande för utvecklingen. De är inte skyddade på samma sätt som 
byggnadsminnen, kulturreservat och kulturmiljöer med områdesbestämmelser. I Sverige 
finns ca 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalken. 
Riksintressen för kulturmiljövården ska avspegla landets historia och utgörs bland annat 
av jordbruksbyar, stadskärnor, arbetarbostäder, 1900-talets förorter, gruvor, förhistoriska 
gravfält och moderna kyrkor. 
 
Miljöbalken anger att riksintressen för kulturmiljövården skall skyddas mot påtaglig skada. 
Det är de värden som legat till grund för utpekandet som ska skyddas från att påtagligt 
skadas. En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den inte medför 
påtaglig skada på riksintresset för att vara tillåtlig. (Riksantikvarieämbetet 2014). 

Riksintresset Grödinge (AB14) i Grödinge socken, består av ett drygt 2600 hektar 
stort jordbruks- och skogslandskap som är rikt på kulturmiljöer. 
Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivningar består av en motivering som anger 
riksintressets kulturhistoriska sammanhang, samt en redovisning av uttryck för 
riksintresset, dvs inslag i landskapet som är ett resultat av den kulturhistoriska 
utveckling som legat till grund för utpekandet av riksintresset (Riksantikvarieämbetet 

2014). 

 

 

Motivering:  

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, smala uppodlade 
sprickdalar präglade av mindre herrgårdar, stor fornlämningsrikedom i de dominerande 
landskapspartierna. (Fornlämningsmiljö, Herrgårdsmiljö, Bymiljö, Kyrkomiljö, 
Vägmiljö).  

 

Uttryck för riksintresset:  

 Stenåldersboplatser från främst yngre stenålder.  

 Lämningar från bronsåldern.  

 Omfattande järnålderslämningar i form av talrika varierade gravfält och fler 

fornborgar.  

 Grödinge 1100-talskyrka.  

 Flera avhysta bytomter.  

 En rad mindre herrgårdsanläggningar, vilka huvudsakligen representerar 1700- 

och 1800-talen.  

 Iselsta ålderdomligt sammanhållna klungby. 

 Handelssamhället Rosenhill.  

 Norrga kvarnmiljö.  

 Äldre vägsträckningar. 

 Öppna odlingsmarker.  

 



 

Inom detaljplaneområdet förekommer endast ett av uttrycken för riksintresset Grödinge 

(AB14).  

 

Uttryck för riksintresset inom detaljplaneområdet:  

 Stenåldersboplatser  

 

För den del av riksintresset som omfattas av detaljplanen för Slättmalm ingår två 
stenåldersboplatser varav den mindre i norr redan uppges vara förstörd. Den större i 
sydost ligger delvis utanför detaljplaneområdet i anslutning till Sjövretens gård. Intill 
denna fann man en ny boplats vid undersökningar utförda under 2015 som ligger 
inom detaljplaneområdet. I övrigt innehåller inte området för detaljplanen några idag 
fysiskt avläsbara uttryck för riksintresset. Ny bebyggelse i Slättmalm bedöms inte 
utgöra någon risk för påtaglig skada på riksintresset Grödinge. Hänsyn bör dock tas 
till de stenåldersboplatser som ligger i kanten av planområdet intill Sjövretens gård, 
samt de öppna marker som hör till gården och som sträcker sig en bit in i 
planområdet.  

 

 

 

 

  

Den nedre delen av täktområdet Slättmalm i anslutning till Nynäsvägen 
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