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Käppalaförbundets samlade synpunkter avseende 
aktualitetsbedömning av RUFS 2010 

• Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Till Visionen bör även tillskrivas att Stockholm ska stå rustad för prognosticerad 
klimatförändring och inte bidra till negativ klimatpåverkan. 

• Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 

Vi använder den i vår långsiktiga planering för att möta regionens framtida behov av 
vattenreningstjänster, biogasproduktion samt återföring av växtnäring från stad till 
land. 

• Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 
stärkas ytterligare? 

RUFS 2010 är väl genomförd och kan stärkas ytterligare genom att arbetsgrupperna 
integreras med största möjliga mångfald som speglar de som bor och arbetar där. 
Mälardalens och Stockholms RUP bör i nästa steg samverka tydligare, framför allt 
avseende infrastruktur och vattenförvaltning. 

• Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

Styrkan är bredden och det stora antalet remissinstanser. Svagheten är att RUFS 2010 
inte hanterar hur regionen gemensamt ska klara klimatförändringar och stå som 
robust och hållbart samhälle vad gäller boendemiljö, infrastruktur, teknisk 
försörjning m m. Det saknas ambition att Stockholm och Mälardalens regioners 
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utvecklingsplaner ska samordnas/harmonieras. RUFS bör även tillgodose riktlinjer 
för att inryinma fysiska ytor för miljöstörande verksamhet såsom produktion av 
avloppstjänster mm. Betydelsen av hur nya bostadsområden planeras är viktig vid 
den långsiktiga planeringen så att avloppsnätet blir resurssnålt och tätt. Behovet av 
att skydda ytor för infrastruktur behöver stärkas i RUFS. 

• Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

Att trots befolkningstillväxt, svajig världsekonomi och klimatförändringar kunna 
garantera stabilitet och fortsatt god möjlighet att erbjuda ett attraktivt, levande, 
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