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Samrådsyttrande förslag till Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS) 2050
Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell miljöorganisation med cirka 150 medlemmar som
grundades 1975 med syfte att bevaka och skydda miljön i Ältasjön (belägen i Nacka Kommun
och Stockholms Stad) samt sjöns stränder och till- och avrinningsområden. Även Ältaåns och
Söderbysjön-Dammtorpssjöns Natura 2000-område nedströms ingår i vårt
verksamhetsområde. Vi beaktar både de ekologiska och de rekreativa värdena.
Vi bedriver informationsspridning till allmänheten och fungerar som remissorgan för planer i
områdena. Utöver detta bedriver vi viss praktisk miljövård, bl a vegetationsklippning i
Ältasjön.
Föreningen har tagit del av samrådsmaterialet för förslaget till RUFS 2015 som finns utställt
o m 2016-09-30 av Stockholms Läns Landsting:
http://www.rufs.se/rufs-2050/samrad/
Föreningen Rädda Ältasjön ställer sig positiv till förslaget till RUFS 2050.
Vi har följande synpunkter på förslaget;


Stärk/skydda gröna kilarna
Föreningen Rädda Ältasjön är positiv till stärkandet av gröna kilarna. Vi stödjer att
RUFS 2050 förordar mellankommunal samverkan kring gröna kilarna, och vill gärna
att RUFS 2050 konkretiserar hur denna samverkan ska ske. Vi vill bl a att Stockholms
Stad samt Nacka Kommun samarbetar med att stärka sambandet mellan
Nackareservatet och Flatens Naturreservat (som ingår i Tyrestakilen). Här har tyvärr
sambanden delvis försämrats 2010 då området kalhuggits och en stor mängd ekar gått
förlorat. Detta skedde helt utan samverkan mellan kommunerna. En konkret åtgärd
vore att grannkommuner tillfrågas innan skog avverkas på gröna kilar i angränsande
kommuner. Vi vill även att de gröna kilarna får ett starkare skydd, t ex genom
bildande av naturreservat.



Respektera strandskydd
Vi anser att det är viktigt att respektera strandskyddet vid nybyggnation.



Rena vattendrag
Vi vill att Stockholms Läns vattendrag, och i synnerhet Ältasjön, skall uppnå minst
god ekologisk och kemisk vattenkvalitet enligt miljökvalitetsnormerna och EUs
Vattendirektiv. Ett minimum av åtgärd är att kräva att en dagvattenutredning ska göras
i samband med planering av all nybyggnation. Denna dagvattenutredning bör utföras
redan i programplanen, för de kommuner som tillämpar denna process. Ambitionen
vid nybebyggelse bör vara att det ska bli renare än före (och inte bara status quo).
Lokal Omhändertagande av Dagvatten (LOD) är bra metod men oftast inte tillräcklig
för förbättring. Dagvattenreningsanläggningar (inklusive diken, våtmarker, mm) skall
uppföras före övrig bebyggelse och infrastruktur byggs, vilket kräver en
helhetsplanering eftersom anläggningarna ofta sträcker sig nedströms utanför
detaljplaneområdet. Tyvärr tillämpas inte alltid denna princip i nuläget vilket i vissa
fall givit irreversibla miljökonsekvenser, t ex övergödda vattendrag.
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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.

