Av en slump fick för tre veckor sedan boende i Älta reda på att Swedish Biogas planerar att
bygga en biogas och biogödselfabrik intill Ältasjön. Vid årsskiftet totalavverkades ekskogen,
marken schaktades, fylldes ut och spränghål borrades. Paradoxalt nog var det den olovliga
byggstarten som gjorde att Ältas invånare fick reda på fabriksplanerna.
Man avser att bygga Sveriges största biogasfabrik, belägen 200 m från Ältasjön och omgärdad
av Flatens naturreservat samt Nackareservatet.
Ältasjön ligger överst i ett sjösystem som utgör 50% av Nackas sjöyta. Endast en fjärdedel av
sjön tillhör Stockholms Stad, resten ligger i Nacka. Sjön är grund, näringsrik och klassad som
känslig. Söderbysjön och Dammtorpssjön nedströms är mycket känsliga och ingår i ett Natura
2000 område.
Under föreningen Rädda Ältasjöns 35 verksamhetsår har sjöns miljö sakta förbättrats, vattnet
är numera tjänligt överallt. Stränder och badplatser har rustats upp. Trots detta vill Stockholm
nu bygga en fabrik, vars dagvattenutsläpp leds ned i Ältasjön, och omintetgör allt miljöarbete.
Ingen vet hur stor påverkan på Ältasjön och sjöarna nedströms blir, vattnet kan bli otjänligt
och de regeringsskyddade naturtyperna och arterna i Natura 2000 området kan förstöras och
dö.
Ältas bebyggelse ligger i en halvcirkel runt Ältasjön. Mitt i den skogskantade västra stranden
gapar sedan årsskiftet ett naket berg som ett sår. Om fabriken byggs klyvs stranden i två delar
av en 100 meter bred fabrik med 25 meter höga byggnader, och utsikten över sjön förstörs.
De få Ältabor som inte badar, fiskar, skidar, skrinnar eller rör sig i naturreservaten klarar sig
tyvärr inte heller. Fabriken släpper ut giftiga gaser inklusive starkt illaluktande svavelväte i
vindriktningen, d v s mot Älta.
Listan med fel som begåtts i samband med planärendet är för lång för att rymmas här, vi har
dock skickat den i brev till MSN, se vår hemsida.
Största felet är att Nackas invånare inte informerats om planärendet och därmed ej fått
möjlighet att medverka i samrådet trots att vi som sakägare har lagstadgad rätt till detta. P g a
detta har en undermålig Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram.
Stockholms Stad har undanhållit information för Nacka Kommun och boende i Nacka.
Rädda Ältasjön uppmanar MSN att ta sin sista chans att agera och före 18 februari kräva i
inlaga till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd att ett nytt samråd i planärendet görs med
Nackaborna som sakägare och att MKB därmed görs om. Vi vill även att Nacka Kommun
verkar för att göra placeringen av fabriken till en regional fråga och inte Stockholms Stads
ensak.
Vi är positiva till biogas men inte på bekostnad av Nackas naturreservat.
Vi har över 2000 namnunderskrifter och kommer att informera dessa om Nackas politikers
agerande i frågan, främst via e-post och www.altasjon.nu där även protestlistan finns.
Bernt Mattsson, ordförande i Rädda Ältasjön

