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Ältens Fiskeklubb är en ideell allmännyttig förening med ca. 200 medlemmar. Klubben har
sin verksamhet riktad i första hand för fiske i Ältasjön men som klubbmedlem erhåller man
Sportfiskekortet som bl.a. ger fiskerätt i det med Ältasjön sammanhängande sjösystemet
Söderbysjön, Dammtorpssjön osv. ut till Hammarby sjö. Klubben har 8 fisketillsynsmän med
förordnande av Länsstyrelsen.
Under januari kom det av en tillfällighet till vår kännedom att det sedan ett år tillbaka pågår
en miljöprövning av en fabrik för tillverkning av gas och gödsel invid Ältasjön. Klubben har
inte inbjudits till samrådet och detta har inte annonserats i någon tidning med spridning i
Nacka, där styrelsen har sitt säte.
Av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, framgår att klubbens verksamhet i hög grad kan
komma att påverkas av den sökta fabriksetableringen bl. a. vad avser aspekterna
dagvattenutsläpp, luftutsläpp/lukt, buller samt landskapsbild. Sökanden har underlåtit att
genomföra samråd enligt miljöbalken (MB 6:4).
Ältens Fiskeklubb yrkar därför att Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet baserad på den föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen.
I MKB’n pkt. 6.3.2 står: ”Anläggningen utformas med hänsyn till den skyddsvärda jätteeken
så att denna kan bevaras.” Jätteeken (och de flesta andra ekar och övriga träd) har redan
avverkats.
Dessutom har schaktningsarbeten påbörjats vilka kan komma att negativt påverka det
nedströms liggande Natura 2000-området. Vi har vid snabb genomläsning av MKB’n inte
kunnat finna att Natura 2000-området ens omnämns.
Vi yrkar därför att Länsstyrelsen agerar skyndsamt för att förhindra ytterligare skadegörelse
och negativ miljöpåverkan på Natura 2000-området.
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