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Granskningsyttrande för 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 granskningsmaterialet för förslaget till RUFS 2050 som finns 

utställt  o m 2017-11-03 av Stockholms Läns Landsting:  

http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag 

Föreningen yttrande sig 2016-09-30 angående samrådsförslaget till RUFS 2050. 

http://www.altasjon.nu/ovrigt/160930_Yttrande_FRAS_RUFS2050.pdf 

 

Generellt ställer vi oss positiva till RUFS 2050. Vi anser även att granskningsförslaget till 

RUFS2050 är kraftigt förbättrat, inte minst strukturen på dokumentet. Tillväxt och 

Regionplaneförvaltningen tycks tagit till sig många organisationers synpunkter. Föreningen 

Rädda Ältasjöns samrådsyttrande är inte bemött eller omnämnt i samrådsredogörelsen (annat 

än i listan över vilka som yttrat sig). En del av våra synpunkter har framförts även av andra 

remissinstanser och några av dessa har bemötts i samrådsredogörelsen, vilket vi är nöjda med. 

Ett antal av våra synpunkter kvarstår dock och är inte tillvaratagna i granskningsrevisionen. 

Dessa synpunkter är medtagna i detta granskningsyttrande. 

 

Sammanfattning: 

- den kommande grönstrukturplanen bör beskriva hur de gröna kilarna kan skyddas och 

bevaras  

- avverkning nära kommungräns ska ske i samråd med angränsande kommun 

- strategi/problematik kring strandskydd bör beskrivas i RUFS 2050 

- blåplan bör tas fram Ältasjön-Söderbysjön-Dammtorpssjön-Järla sjö-Sickla sjö 

- anläggning för dagvattenrening ska byggas innan ett området exploateras 
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Grönstruktur 

Föreningen Rädda Ältasjön är positiv till stärkandet av gröna kilarna. I RUFS 2050 förordas 

mellankommunal samverkan kring gröna kilarna. För att realisera detta sätter vi stor tilltro till 

den handlingsplan för grön infrastruktur som Länsstyrelsen ska tas fram 2018. Vi vill vara 

remissinstans för den planen. 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 annan konkret åtgärd som skulle stärka grönstrukturen vore att grannkommuner tillfrågas 

innan skog avverkas på gröna kilar i angränsande kommuner.  

Slutligen tror vi att det säkraste sättet att skydda de gröna kilarna är att ge områdena ett 

starkare skydd, t ex genom bildande av naturreservat. 

 

Blåstruktur 

Även för vattendragen och sjöarna måste mellankommunal samverkan införas. precis som 

RUFS 2050 förordar. 

Vi anser att idén om att införa blåplan eller vattenplan är mycket bra. Detta gäller särskilt för 

vattendrag som spänner över kommungränserna. Ett exempel på ett vattendrag som skulle 

kunna få blåplan är Ältasjön-Söderbysjön-Dammtorpssjön-Järla sjö-Sickla sjö som är belägen 

i Nacka Kommun och Stockholms Stad. Idag beskrivs vattenområdet av två kommunala 

översiktsplaner, som tyvärr inte koordinerats för att ge bästa möjliga miljövinster för det 

känsliga vattendraget som omfattar både Vattenförekomst och Natura 2000 område. 

 

RUFS 2050 bör bättre beskriva strategiska åtgärder för att Vattenförekomster i Stockholms 

Län skall uppnå minst god ekologisk och kemisk vattenkvalitet enligt miljökvalitetsnormerna 

och EUs Vattendirektiv.  

Ett effektiv åtgärd skulle vara att kräva att en dagvattenutredning ska göras i samband med 

planering av all nybyggnation. Denna dagvattenutredning bör utföras redan i fördjupad 

översiktsplan eller i programplan, för de kommuner som tillämpar denna process. Finns inte 

dessa planer kan det göras i samband med detaljplan.  

Ambitionen vid nybebyggelse bör vara att recipienten ska bli ännu 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. Det är även ekonomiskt fördelaktigt för kommunerna att låta 

dagvattenanläggningar ingå i detaljplanerna, då exploatören kan förmås betala hela eller delar 

av kostnaden. Tyvärr tillämpas inte alltid denna princip i nuläget. 

 



 

RUFS 2050 är ett 200-sidigt dokument om exploatering i Stockholms Län. Ordet 

"strandskydd" förekommer inte överhuvudtaget i dokumentet! Synpunkter om strandskydd 

kommit in från flera remissinstanser under samrådet. Vi anser att det är viktigt att respektera 

strandskyddet vid nybyggnation. Detta bör tydligt framgå i RUFS 2050. Problematiken med 

kraftig exploatering i centrala Stockholms Län som till mycket stor del består av stränder bör 

bemötas. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Lina Olsson 

Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön  

Älta Strandväg 59 

138 33 Älta 

0706-982414 

info@altasjon.se  

www.altasjon.nu 

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. 
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