Miljöenheten, Nacka Kommun
131 81 Nacka

Älta 2014-08-01

Diarienummer M 14-50
Yttrande från Föreningen Rädda Ältasjön gällande stenkross invid Tyresöleden
Föreningen Rädda Ältasjön har tagit del av NCCs anmälan till Nacka Kommuns miljöenhet
gällande en planerad stenkross intill Tyresöleden, diarienr M14-50, som finns utställd av
Nacka Kommun t o m 20143-08-03 under följande länk.
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/foretagande/tillstand_tillsyn/miljotillsyn/tyresova
gen/Sidor/anmalan.aspx
Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell förening som bildades 1975 med syfte att bevaka
Ältasjöns miljö och utveckling. Föreningen har i dagsläget ca 140 medlemmar, de flesta är
boende i Älta. Föreningen är en miljöorganisation som verkar som remissinstans och sakägare
i frågor som rör Ältasjöns (inklusive Ältaån och Natura 2000-området) miljö och kringmiljö,
inklusive tillrinninga och avrinningsområdet.
Eftersom området ligger drygt en kilometer från Ältasjön, berörs sjön endast genom eventuell
tillrinning av dagvatten från den aktuella fastigheten Erstavik 1:6. Därför har vi endast
studerat planerna från ett dagvattenperspektiv. Det finns naturligtvis andra miljöaspekter som
måste beaktas, men dessa kommer inte Föreningen Rädda Ältasjön att ta ställning till då det
ligger utanför vårt verksamhetsoråde.
Föreningen Rädda Ältasjön vill avge följande synpunkter gällande ärendet.
Kapitel 3.3 Vattenprover
”Eftersom det inkörda materialet/produkterna inte ska innehålla några farliga ämnen bedöms
risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten vara obefintlig eller högst
ringa”
Här har NCC helt valt att bortse från de föroreningar som kan komma från maskinerna på
området, t ex stenkrossarna och lastmaskinerna samt de 50-120 tunga transporter per dag som
planeras att trafikera fastigheten. Tunga fordon och maskiner avger framförallt oljespill men
även t ex tungmetaller. Eftersom marken är totalavverkad och består av morän så renas inte
dessa föroreningar utan rinner ned i bl a grundvatten och till fastighetens avvattningsområden.
Föreningen Rädda Ältasjön anser att anmälan bör kompletteras med en dagvattenutredning
som redovisar var vattnet rinner, vilken halt föroreningar som dagvattnet kan tänkas innehålla
samt eventuellt införande av renande åtgäder som t ex fördröjningsdamm med oljefilter. Att
som NCC planerar enbart ta grundvattenprover och redovisa resulten i de årliga
miljörapporterna är naturligvis bättre än att inte ta prover, men innebär i praktiken att det kan
ta upp till två år innan problem med eventuella utsläpp av föroreningar måste ha åtgärdats.
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På Nacka Naturvårdsråd den 9 juni 2014 redovisade Nacka Kommun en karta med avvattning
från den aktuella fastigheten. Fastigheten ligger på en tredelad vattendelare, där den sydvästra
delen avvattnas till Ältasjön, de övriga delarna till Drevviken och Tyrestaån. Dessutom
infiltreras dagvatten till grundvattnet genom grusåsen.
Enligt muntlig uppgift från Birgitta Held-Paulie, som är ansvarar för Nacka Kommuns sjöar,
på nämnda Naturvårdsrådsmöte så drar Nacka Kommun slutsatsen att Ältasjön inte påverkas
av eventuellt förorenat vatten från fastigheten då endast en tredjedel av fastigheten avvattnas
mot Ältasjön, och verksamheten kommer huvudsakligen allokeras till de delar av fastigheten
som avvattnas mot Tyresö.
Trots dessa uppgifter från Nacka Kommun, d v s att Ältasjön, Älta Våtmark och Ältaån
sannolikt inte påverkas av den planerade stenkrossen invid Tyresöleden, förordar föreningen
en noggrann utredning av erforderliga åtgärder för att säkerställa att dagvatten på området
omhändertas och renas så att inga föroreningar från verksamheten kommer att
nå Ältasjön och dess tillrinningsområden.
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