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Remissvar RUFS 2050 
Roslagsvatten är VA-huvudman i Österåker, Vaxholm, Knivsta, Vallentuna och Ekerö 
kommuner och har även uppdraget att samla in hushållsavfall i Österåker och Vaxholm. 

Roslagsvatten har läst samrådförslaget för nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUF 2050, och har följande synpunkter: 

Sid 44 Prioriterade åtgärder 6.2 

Som en prioriterad åtgärd nämns att insamlingen av organiskt hushållsavfall och 
materialåtervinningen ska öka för att minska avfallsmängderna. Generellt brukar detta 
inte anses som att avfallsmängderna minskar utan bara att återvinningen ökar och 
förbränningen minskar.  

För att minska avfallsmängderna krävs ett arbete högre upp på avfallstrappan. Det bör 
förtydligas att ett arbete krävs för att förebygga och minimera mängden avfall genom att 
t ex påverka producenter som säljer varor att minimera emballaget och förpackningar, 
att öka samverkan med t ex kretsloppscentrum och secondhand verksamheter.  

Förpackningar och matavfall räknas också in i avfallsmängderna. Är det en minskning av 
det avfall som går till förbränning/energiutvinning som ska minskas så bör detta 
förtydligas. Avses å andra sidan att hela avfallsmängden ska minskas så krävs andra 
åtgärder än förbättrade insamlingssystem för fler fraktioner. 

I det kommunala insamlingsuppdraget ligger inte ansvaret för att minimera och 
förebygga att avfall uppkommer. Det bör förtydligas i RUFSen vem som ansvarar för 
dessa frågor. 

Sid 54 Tematiska frågor och förhållningssätt 

När befolkningen ökar kan tekniska försörjningssystemen behöva byggas ut. Innan beslut 
tas om utbyggnad behöver en komplett lösning av såväl avlopp som dricksvatten 
säkerställas. Lokala lösningar för avloppsvattnet förutsätter ett lokalt möjliggörande av 
dricksvattenförsörjning på platsen. Dricksvattenfrågan är avgörande för ett områdes 
möjlighet att expandera. Är tillgången på vatten begränsad eller kvalitén av sådan art att 
rening blir kostsam behöver detta vägas in i ett tidigt planeringsskede.  

Författningsförslaget om hållbar återföring av fosfor kommer att ställa högre krav på 
hygienisering av slam än i dag. En behandlingsmetod som föreslås bli godkänd är 
termofil rötning. Roslagsvatten tar idag omhand avloppsvatten från ca 200 000 personer 
i 24 reningsverk. Om hygieniseringskraven ska lösas lokalt av varje enskild aktör blir det 
antagligen inte ekonomiskt rimligt att återföra fosfor och andra näringsämnen till 
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åkermark i framtiden. Roslagsvatten efterfrågar en gemensam satsning i regionen för 
hygienisering av avloppsslam och utvinning av biogas.  

Sid 65 Landsbygd och skärgård 7.9 

Roslagsvatten som har både mycket landsbygd och stora ytor skärgård i sina kommuner 
ser ytterligare svårigheter och problem i skärgården än vad som belyses i planen. 
Insamling av slam/vatten från enskilda avlopp i skärgården och insamling av avfall i 
skärgården sker i dagsläget med små och medelstora båtar. Båtarna åker idag långa 
sträckor med slam/vatten som skulle kunna ha omhändertagits lokalt om andra 
avloppslösningar hade valts. I vissa kommuner med liknande struktur tillåts bara 
förbränningstoaletter för att minska mängden transporter. För att stötta kommunerna i 
en tuffare styrning av avloppslösningar och avfallsinsamlingssystem vore det bra med ett 
regionalt ställningstagande. Ansvar för att driva sådana frågor bör fördelas på 
organisation/funktion i regionen. 

 

Sid 66 

Det är av stor vikt att formuleringen ”att utpekade tyngdpunkter bör ha ändamålsenliga 
VA-anläggningar” kvarstår i den formen och inte kräver kommunala anläggningar. 

  

Sid 86  

Roslagsvatten upplever inte att omvandlingstakten av fritidshus till permanentboende 
har avtagit. I de anslutna kommunerna sker omvandlingen fortfarande i hög takt. 

 

Generellt 

Regionalt samordnad VA. Efterlyser större driv och tydligare ansvar när det gäller 
samordning av VA-lösningar i regionen. I dagsläget är det upp till de enskilda 
kommunerna att verka isolerat eller att söka samarbete med eventuella 
grannkommuner. Ett övergripande ansvar för att säkerställa att tekniska anläggningar 
som har eller skulle kunna få en regional betydelse bibehålls och utvecklas saknas. Att 
säkra upp markområden som kan behövas i framtiden för dessa tekniska anläggningar ur 
ett regionalt perspektiv efterlyses också. Om det är upp till varje kommun att avsätta 
plats eller inte kan få stora konsekvenser om ingen tar ansvar för regionen. Att placera 
stora reningsverk centralt i Stockholm och pumpa allt avloppsvatten till ett område som 
blir mer och mer tätbefolkat är kanske inte den mest långsiktiga lösningen.  I 
kranskommunerna finns fortfarande ”outnyttjade” områden som skulle kunna lämpa sig 
väl för såväl reningsverk som förbrännings- och biogasanläggningar.  
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Planen kan inte nog så tydligt uppmärksamma att kostnaderna för omvandling, 
exploatering och renovering (underhåll och uppdimensionering) kommer att bli betydligt 
högre än vad kostnaderna är idag. VA-budgeterna är i dagsläget hårt bantade till följd av 
viljan att hålla såväl brukningstaxan som anslutningstaxan nere.  Villaägarna är en part 
som inte får glömmas bort i arbetet med att skapa samsyn kring nödvändiga åtgärder 
och kostnader förknippade med detta. 

 

  

Med vänliga hälsningar 

Frida Österdahl 

      
2016-09-30 


	TRN 2016-0047
	ros



