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Hej!
Här kommer Käppalaförbundets svar i rubricerat ärende.

Med vänlig hälsning,

Marcus Frenzel
Miljöingenjör
Käppalaförbundet

Telefon, direkt: 08-766 67 21
Telefon, växel: 08-766 67 00
E-post: marcus.frenzel@kappala.se
Webbplats: www.kappala.se
Facebook: www.facebook.com/kappalaforbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. Vi
tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och
värme till samhällets kretslopp.

Bli kemist - då löser det sig!
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Angående förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen



För närvarande pågår utställningen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Parallellt med det skickar även landstinget också ut förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi.



Sammanfattningsvis bidrar Käppalaförbundet till genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin genom att ha en effektiv reningsprocess.



Den enda beröringspunkten som kan identifieras som relevant för Käppalaförbundet är att man ska genomföra insatser för att minska miljöbelastningen i skärgården, och då särskilt övergödning. Detta är också kopplat till att Sverige åtagit sig att till 2021 minska kväveutsläppen till Egentliga Östersjön med 3 000 ton jämfört med referensperioden 1997-2003 vilket sker inom ramen för Baltic Sea Action Plan (BSAP).



Idag renast kväve till ca 80% och fosfor till ca 97% innan vattnet släpps ut i Halvkakssundet. I och med tillståndsprocessen för Käppalaverkets nya miljötillstånd har förbundet medgett att begränsningsvärdena för utsläpp av både fosfor och kväve kommer skärpas jämfört med nu gällande tillstånd. Det har medfört att flera projekt har initierats för att på sikt minska belastningen av näringsämnen i recipienten, exv. högflödesrening, rejektvattenhantering, efterdenitrifikation och förfällning. Strängare reningskrav kommer troligen att medföra högre energiförbrukning vilket går emot tankarna i förslaget till klimatfärdplan 2050.



Käppalaförbundet



	
	


		Käppalaförbundet

Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se

Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö







		Käppalaförbundet

Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se

Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö







image1.png











	Dnr TRN 2016-0127 (Landsbygds- och skärgårdsstrategi)
	KF2016-118 Landsbygds- och skärgårdsstrategi

