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Ang. Detaljplan för del av Solvärmen 1, Flaten i Stockholm. Dp 2008-20187-54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ältens Fiskeklubb är en ideell allmännyttig förening med ca. 200 medlemmar. Klubben har sin verksamhet
riktad i första hand för fiske i Ältasjön. Som medlem erhåller man Sportfiskekortet som ger fiskerätt i många
av Storstockholms sjöar bl.a. Sicklaåns sjösystem med Söderbysjön, Dammtorpssjön osv. ut till Hammarby
sjö. Klubbens medlemmar bor huvudsakligen i Älta, Skarpnäck, Bagarmossen samt Sköndal.
Med anledning av pågående utställning av rubr. detaljplaneförslag får föreningen framföra följande.
Föreningen yrkar, med stöd av i det följande redovisad motivering:
- Att förslaget avslås.
Motivering:
Planförslaget underbyggs av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är undermålig och på flera punkter
direkt felaktig. Detta kan bero på att den i strid med miljöbalken tagits fram utan det lagstadgade
samrådsförfarandet som ska ske inför planering av verksamhet med betydande miljöpåverkan. Ett
bemötande av en MKB som inte är adekvat för ändamålet riskerar att bli långt, vi kan här endast ta upp några
aspekter.
Dagvattenfrågans behandling innebär stor risk att föroreningar sprids till Ältasjön och sjösystemet nedströms
där f.ö. Natura 2000 området kan påverkas. Nacka kommuns dagvattenstrategi nonchaleras trots att sjöarna
till största delen ligger i Nacka. Infiltration på en sprängd bergyta förefaller kanske inte heller vara en bra
lösning. Alla vi som de senaste åren ägnat oss åt en aktiv vatten- och fiskevård med positivt resultat känner
detta som ett slag i ansiktet!
Luft och Luktutsläpp bedöms inte som något problem då den förhärskande vindriktningen är SV. Vår
verksamhet bedrivs just i den vindriktningen vilket gör att vi, är av annan uppfattning och, anser oss vara
sakägare.
Landskapsbilden behandlas huvudsakligen genom jämförelse med det befintliga reservvärmeverket med dess
skorsten och blanka fallossymbol. Någon animering av den planerade landskapsbilden från Ältasjön ingår
inte trots att planen medger flera 25 m höga byggnader.
Rekreativa värden som är förknippade med området behandlas mycket knapphändigt. Förvisso är själva
fastigheten inte i sig av så stort värde, men måste sättas i kontext med den allra närmaste omgivningen som
är naturreservat i en kil mellan de nybildade Nacka- och Flatenreservaten. Stockholm Vatten har nyligen
bekostat en skärmbassänganläggning och bro som sista länk i en fin promenadväg runt Ältasjön. Det
förefaller som ena handen inte vet vad den andra gör. Nämnda promenadväg passerar ca. 100 m från den
tilltänkta Gas-/Gödselfabriken.
Sammantaget förefaller planförslaget ogenomtänkt med tanke på det rörliga friluftsliv som 10.000-tals
huvudstadsbor idag kan idka så nära storstaden tack vare en tidigare klok stads- och markplanering.
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