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Granskningsyttrande för Nackas översiktsplan, KFKS 2016/704 

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 
verksamhetsområdet. Utöver detta bedriver vi viss praktisk miljövård, bl a 
vegetationsklippning i Ältasjön. 
 
Föreningen har tagit del av granskningshandlingarna avseende förslaget till reviderad 
översiktsplan för Nacka som finns utställt t o m 2017-12-15 av Nacka Kommun:  
http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/strategisk-
stadsutveckling/ny-oversiktsplan/ 
Vi lämnade även in ett yttrande under samrådet. De av våra synpunkter som kvarstår har vi 
sammanställt nedan: 
 

• Grön och blåstruktur 
I översiktsplanen finns angivet ett svagt ekologiskt samband på den gröna kilen mellan 
Flatens Naturreservat och Nackareservatet.  
Som vi även skrev i samrådsyttrandet vill vi att samarbetet med Stockholms Kommun 
bör förstärkas. Gemensamt bör man utarbeta en strategi för att förstärka 
ekosystemtjänster, t ex spridning av eklevande arter, i området och tillgängliggöra det 
bättre för rekreation, t ex genom en vandringsled som löper genom och mellan 
naturreservaten. Notera att granskningsförslaget till RUFS 2050 förordar 
mellankommunalt samarbete kring Stockholms Läns gröna kilar.  
I översiktplanen saknas helt strategi eller åtgärdsplan som involverar 
mellankommunalt samarbete i t ex kapitlet Planera, förvalta och utveckla den gröna 
och blå strukturen. Strategi/åtgärd för mellankommunalt samarbete bör beskrivas här. 
Vi vill bl a att Nacka Kommun säkerställer att de inbjuds och deltar som remissinstans 
då mark i grönområden på de gröna kilarna tas i anspråk i kringgärdande kommuner 
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för att förhindra att inte grön och blåstrukturen försämras på andra sidan 
kommungränsen.  
Vi föreslår även att Nacka Kommun verkar för att tillsammans med Stockholms Stad 
utarbetar en gemensam blåstrukturplan för Ältasjön-Söderbysjön-Dammtorpssjön-
Järlasjö-Sickla Sjö- Hammarby sjö vattenområde.  

• Vattenområde V11 Ältasjön 
Nacka Kommun har generellt höga mål för rent vatten i kommunens vattendrag, vilket 
glädjer oss. Vi är överens med Nacka Kommun om status och mål med Ältasjön och 
nöjda med kommunens ambitioner.  
Översiktsplanen bör utökas med att beskriva vilka vattenförekomster som ska uppfylla 
målet "God ekologisk status och kemisk status" under 2021 respektive 2027. 
Beskrivningen för Ältasjön VII på s. 84 bör utökas med att det lokala 
åtgärdsprogrammet för Ältasjön ska genomföras. 
Vi vill även att översiktplanen ska ange att Älta våtmark ej ska bebyggas samt att 
våtmarkens renande egenskaper ska utredas och eventuellt utvecklas. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Lina Olsson 
Föreningen Rädda Ältasjön  

Älta Strandväg 59 
138 33 Älta 
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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