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Presentation Notes
Och förutom detta med att människor riskerar att få sina vardagsliv helt förändrade har vi Solvärmen 1:s placering i förhållande till Stockholms två största naturreservat. Som framgår av bilden ligger Solvärmen 1 i princip inkilad i norra delen av Flatenreservatet och i direkt närhet av Nackareservatet. När man inrättade Flatenreservatet var tanken att man på sikt skulle jobba för att även inlemma Solvärmen 1 området i reservatet. Stora delar av reservaten skulle riskera både miljöskador och att bli obrukbara som rekreationsområden om störningar uppkom från den tänkta fabriken. Även om verksamheten fungerade som tänkt skulle en stor påverkan på reservaten ske genom ett konstant maskinbuller från anläggningen. För biogasanläggningar är inte tysta utan de låter dygnet runt. Vilken effekt detta konstanta maskinbuller skulle ha på känsligt djurliv i reservaten är inte utrett. Och den bullernivå som Lst medgivit är dessutom högre än Naturvårdverkets riktlinjer för naturreservat.Ett område som skulle riskera skador på artskyddat växt- och djurliv är Natura 2000-området Söderbysjön- Dammtorpssjön. Nedre delen av detta Natura 2000-område syns på kartan, det är utmätt med gula prickar. De blå pilarna som är utmärkta på kartan visar hur utsläpp av dagvatten sker från fabrikstomten ut i Ältasjön, precis på den plats där Ältaån börjar. Och en bit upp övergår Ältaån till att bli del av Natura 2000-området.
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Åtgärder 
1. Ersätt enskilda avlopp med kommunalt VA 

(Stensön)      Klart 2015 
2. Skydda, utvidga och förbättra befintlig våtmark  

– 4 ha -> 10 ha 
– Meandring? 
– Växtlighet? 

3. Nybyggnation 
– Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD) 
– Dagvattendammar 
– Fördröjningsmagasin 

4. Åtgärda befintliga dagvattenledningar? 
5. Fällning / vegetationsklippning i Ältasjön 



Våra krav - programområdet 
Föreningen Rädda Ältasjön vill: 
1 a) att programförslaget uppdateras till att tydligt ange vilket område 
som omfattas av programmet  
1 b) att all mark mellan Ältasjön och Ältavägen ska ingå i 
programområdet och att långsiktiga planer för hela programområdet 
presenteras 
1 c) att programmet även anger att befintlig natur mellan Ältasjön och 
Älta Centrum ska bevaras 



Våra krav - våtmarken 
Föreningen Rädda Ältasjön vill: 
2 a) att den befintliga våtmarken öster om Ältavägen och väster om 
Fågelvägen lämnas orörd 
2 b) att det planerade kvarteret vid våtmarken utgår ur förslaget 
2 c) att man genomför den artinventering, som programförslaget 
beskriver, och att hänsyn till resultatet av artinventeringen ska 
användas vid detaljplan av våtmarken 
2 d) att Nacka Kommun verkar för våtmarken klassas som 
Nyckelbiotop 
2 e) att programmet utökas till att omfatta hela våtmarksområdet, enligt 
figur 6 
2 f) att programmet uppdateras med ett förslag på hur marken mellan 
Ältavägen och Fågelvägen kan omvandlas för att ge förbättrad 
reningsfunktion (t ex meandring) 
2 g) att Nacka Kommun verkar för att skötselföreskrifter upprättas för 
våtmarken 

 



Våra krav – nya centrum 
Föreningen Rädda Ältasjön vill: 
3 a) att man i programmet ställer krav på sedumtak och gröna fasader 
3 b) att man i programmet ställer krav på att gångvägar och övriga ytor 
avsedda för gång- och cykeltrafik skall förses med genomsläpplig 
ytbeläggning så att dagvattnet infiltreras lokalt 
3 c) att dagvattenreningen utformas så att vattnet blir renare än idag, 
trots ökad bebyggelse och hårdgjorda ytor, så att EUs vattendirektiv 
kan uppfyllas 
3 d) att dagvattnet från ARO1 leds till våtmarken väster om Ältavägen 
3 e) att man följer rekommendationerna i dagvattenutredningen och 
inte leder orenat dagvatten ut i Ältasjön utan anlägger våtmark, 
dagvattendamm och dagvattenkistor för allt dagvatten - även för 
nuvarande dagvattenutlopp inom programområdet 
3 f) att våtmark, dagvattendamm och/eller dagvattenkistor anläggs före 
övrigt anläggningsarbete och byggnation påbörjas, då själva 
anläggnings och byggprocessen medför ökade föroreningar på 
dagvattnet 
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FRÄS arbete 
• 2016-04-21 Föreningen Rädda Ältasjön träffar tjänstemän och projektledare från Nacka 

Kommun för att diskutera dagvattenåtgärder inom Älta Centrum programmet 
• 2015-09-24 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in en skrivelse till samtliga politiker i 

Nacka Kommunstyrelse (KS) inför deras beslut om antagande av programmet för Ältas 
nya centrum. Föreningen opponerar sig mot att de åtgärder för förbättrad 
dagvattenrening som ingår i programmet inte finns med i kommande detaljplaner 
(etapper), och därmed riskerar att inte realiseras. S, NL och Mp bifaller föreningens 
ståndpunkt och vill ta med dagvattenåtgärderna i de första etapperna (detaljplanerna). 
Debatt väcks på KS möte 2015-09-28. Resultatet blir att man för in en skärpning av 
skrivelsen i programmet för Älta Centrum. 

• 2015-02-02 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in sitt programsamrådsyttrande på 
planerna kring Ältas nya centrum "Ännu mera Älta" till Nacka Miljö och 
Stadsbyggnadsnämnd. 

• 2014-06-02 Föreningen Rädda Ältasjön har tillsammans med Arbetscirkeln Vi i Älta 
skickat in synpunkter på dagvattenutredningen för Ältas centrala delar. 

• 2014-03-30 Föreningen Rädda ltasjön deltar tillsammans med många Ältabor på ett 
stormöte arrangerat av arbetscirkeln Vi i Älta 

• 2013-12-18 Älta våtmarks skyddsgrupp har startat en namninsamling för bevarande av 
våtmarken sydost om Ältasjön. http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8373 

• 2013-10-16 Föreningen Rädda Ältasjön skickar skriftligt yttrande på de tre 
arkitektskisser som finns framtagna under Nacka Kommuns program Ännu Mera Älta. 
 
 

http://www.altasjon.nu/ovrigt/AnnuMeraAlta/2015-09-24_FRAS_Skrivelse_KS.pdf
http://www.altasjon.nu/ovrigt/AnnuMeraAlta/2015-02-02_FRAS_yttrande.pdf
http://www.altasjon.nu/skrivelser/140522_fras_inlaga_Dagvattenrapport.pdf
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8373
http://www.altasjon.nu/ovrigt/AnnuMeraAlta/2013-10-12_FRAS_inlaga_AMA.pdf
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/alta_centrum/Sidor/default.aspx
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Algblomning I Ältasjön 
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