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Skrivelse från Föreningen Rädda Ältasjön gällande antagande av programförslag för
Älta Centrum i Nacka Kommunstyrelse
Föreningen Rädda Ältasjön är remissinstans för Nacka Kommuns program för expansion av
Älta Centrum då området gränsar till Ältasjön och avvattnas till denna.
Föreningen lämnade ett yttrande i ärendet under programsamrådet.
http://www.altasjon.nu/ovrigt/AnnuMeraAlta/2015-02-02_FRAS_yttrande.pdf
Programmet för Älta Centrum är uppe för antagande i Kommunstyrelsen 2015-09-28.
Föreningen Rädda Ältasjön anser inte att programförslaget fullt ut beaktar våra synpunkter. Vi
vill därför genom denna skrivelse informera om våra viktigaste ej tillgodosedda synpunkter
och motivering för dessa:
En fungerande infrastruktur för dagvattenrening av programområdet måste vara på plats innan
nybyggen påbörjas. Annars kan inte EUs Vattendirektiv, som bl a stipulerar att fosforhalten
ska minskas med 30%, och Ältasjön ska ernå god kemisk och ekologisk status, uppfyllas för
Ältasjön. Vi ser stora risker med att man i antagningshandlingen för programmet lämnar
åtgärder för förbättrad dagvattenhantering till kommande detaljplaneskeden. Ingen av
Etapperna A-J innefattar ju våtmarken väster om Ältavägen, som fungerar som en buffertzon
mellan Älta Centrum och Ältasjön. I vilken detaljplan kommer denna att behandlas?
•

•

Vi vill att programmet utökas till att omfatta åtgärder för förbättrad dagvattenrening
från våtmarken belägen väster om Ältavägen (t ex genom meandring). Alternativt att
den första detaljplanen som handläggs (Etapp A?) även ska omfatta detta område. De
två dagvattendammar som anges på s. 45 måste anläggas innan övrig bebyggelse i
Älta Centrum påbörjas.
Vi vill att den planerade radhusbebyggelsen samt förskola i det som kallas etapp E
utgår ur programmet. Detta är, som synes nedan, en del av våtmarken som är
nödvändig för reningen av dagvattnet till Ältasjön. Området är sankt och fyller en
renande funktion. Om det skulle bebyggas skulle denna funktion försvinna, och risk
finns att även den centrala våtmarkens renande funktion sätts ur spel vid dräneringen
inför den nya bebyggelsen.

Dessa bägge synpunkter stödjs av den dagvattenutredning som utfördes av Norconsult på
uppdrag av Nacka kommun, i syfte att tillgodose att Ältasjön uppfyller EUs Vattendirektiv.
Utdrag ur Föreningen Rädda Ältasjöns remissvar till programsamrådet
Inför att Ältasjön ska bli vattenförekomst enligt EUs Vattendirektiv lät Nacka kommun
företaget Norconsult göra en undersökning av Ältasjöns näringsstatus och kemiska status och
åtgärdsförslag som kan förbättra dessa, se rapporten "Modellering av näringsbelastning och
åtgärdsförslag för Ältasjön"
http://www.nacka.se/web/fritid_natur/naturochparker/sjoarna/Documents/rapport_altasjon_20
14.pdf
I rapporten framgår betydelsen av våtmarken i sin helhet för reningen av Ältasjön och
sjösystemet nedströms, inklusive Natura 2000-området Dammtorpssjön-Söderbysjön.
Rapporten visar hur reningseffekten av Ältasjöns största tillrinningsområdet kan förbättras,
vilket är nödvändigt för att uppfylla villkoren i EUs Vattendirektiv. Rapporten
rekommenderar att den befintliga våtmarken inte bara bevaras, utan även utökas. I figur 6 i
rapporten framgår hur våtmarken bör utökas för att uppnå maximal reningseffekt. Den delen
av våtmarken som ligger öster om Ältavägen bör bevaras i nuvarande skick, medan den delen
av våtmarken som ligger väster om Ältavägen skulle kunna förändras för att ge en bättre
reningseffekt. T ex skulle man kunna låta inloppet meandra, lämplig växtlighet inplanteras,
och våtmarken förvaltas med hänsyn till våtmarkens renande funktion.
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