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YTTRANDE ANGÅENDE SLL:s RUFS 2050 
 
Nykvarns kommun är en del av Södertörnskommunerna, som tagit fram ett omfattande 
gemensamt yttrande på Stockholm Läns Landsting (SLL) remiss regional Utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 2050. Nykvarns kommun ställer sig bakom detta yttrande, men 
vill också komplettera med ytterligare några lokala synpunkter  
 
SLL och Nykvarns kommun har haft olika synpunkter avseende utbyggnaden av ny bebyggelse i 
Nykvarn. Det gäller inte utvecklingen av ny bebyggelse i Nykvarns tätort, däremot avseende 
utbyggnaden av ny bebyggelse i de tre stycken stråk som identifierats och utgör strategin i Nykvarn 
kommuns översiktsplan. Nykvarns kommun har identifierat tre stycken stråk där kommunal 
infrastruktur utvecklas. Befintlig bebyggelse fångas upp och kan erbjudas kommunalt vatten/avlopp, 
bredband samt förbättrade gång/cykel möjligheter. För att få finansiering av dessa investeringar 
behöver dock Nykvarn, som är en befolkningsmässigt liten kommun men som täcker en stor yta, låta 
fler exploatera mark för ny bebyggelse i dessa tre stråk. Nykvarns kommun vill passa på att påtala för 
SLL att vi inte har för avsikt att förändra vår strateg i den brett politiskt antagna översiktsplanen, utan 
kommer fullfölja vår inriktning avseende bebyggelseutvecklingen av Nykvarn.  
 
Nykvarns kommun tar, tillsammans med Södertälje kommun, PEAB, Kilenkrysset och Smedberg 
Logistik under det gemensamma namnet Stockholm Syd, ett stort regionalt ansvar avseende att utveckla 
det i RUFS utpekade södra logistikcentrat i Stockholmsregionen. Nykvarns kommun anser att det är 
mycket bra att tanken i RUFS2010 bibehålls avseende Stockholm Syd dvs att det är detta område som 
är södra regionens logistikcentrum. Detta innebär dock att det kommer krävas ett antal investeringar på 
infrastruktursidan. Det handlar om förstärkt kapacitet av Svelandsbanan genom dels ett dubbelspår dels 
genom bättre koppling till södra stambanan genom ett sk triangelspår.  
 
Nykvarns kommun vill, i enlighet med vår översiktsplan, peka på behovet av att utveckla en ny 
trafikplats E20 Taxinge. En ny trafikplats är viktig för att ytterligare utveckla området med nya bostäder 
och en stärkt besöksnäring. I samrådsförslagets tidsperspektiv till år 2050 bör också en ny trafikplats på 
E20 väster om Nykvarns tätort börja diskuteras.  
 
Nykvarns kommun är positiva till att det i Stockholms län görs en regional vattenförsörjningsplan, där 
SLL deltagit i arbetet med en förstudie. Men vill framföra att huvudalternativet bör vara att ytterligare 
skydda Mälaren som den gemensamma dricksvattentäkten. Detta istället för att utreda sjön Yngern som 
reservvattentäkt. Nykvarns kommun har tagit del av förstudien och har följande synpunkter 
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a) Nykvarns kommun har inte aktivt fått medverka i framtagandet och formulerandet 

av slutsatserna i denna förstudie. Om vi berörs i den grad som vi gör i studien, vill 
vi ha möjlighet att mera aktivt medverka fortsättningsvis. Detta för att värna det 
kommunala självstyret genom vilket Nykvarns kommun har ansvar att planera för 
mark- och vattenanvändningen inom kommunens gränser. I studien refereras till 
mycket gamla uppgifter från tidigare regionplaner, det ska dock uppmärksammas 
att detta var i samband med att Nykvarn var en del av Södertälje kommun. Nu 
finns, som egen kommun, en annan uppfattning. Yngern berör dessutom tre olika 
kommuner och två län. Det är därför viktigt att involvera alla dessa aktörer i 
framtagandet av vattenförsörjningsplanen. 

b) Vi är negativa till att utse sjön Yngern som reservvattentäkt för Stockholms län av 
följande skäl 

a. Nykvarns översiktsplan har pekat ut Yngern som en tillgång för det rörliga 
friluftslivet. Idag har sjön Yngern en stor betydelse för friluftslivet året runt 
med bad, kräftfiske, fiske och långfärdsskridskor. Ett införande av 
restriktioner i samband med utpekande av sjön Yngern som 
reservvattentäkt skulle medföra avsevärda restriktioner i tillgängligheten till 
sjön Yngern och därmed kraftigt försvåra kommunens målsättningar i 
översiktsplanen.  

b. Omsättningstiden för Yngern, som uppskattas till 11 år, är mycket lång och 
det innebär att uttaget ur sjön Yngern kan vara klart begränsat. I jämförelse 
kan nämnas att omsättningstiden för Mälaren är fyra år.  

c. Nykvarns översiktsplan pekar även ut utbyggnad av kommunalt VA till 
befintliga sommarstugeområden som gränsar till sjön Yngern. Utbyggnad 
av VA innebär att det totalt sett minskar tillflödet av näringsämnen och 
dagvatten till sjön Yngern. Finansieringen av denna utbyggnad kräver dock 
viss lättare kompletterande exploatering, som skulle försvåras av ett 
utpekande.  

c) Nykvarns kommun vill istället peka på att vårt huvudalternativ är att utveckla 
Mälaren som regionens vattentäkt. Detta genom att stärka skyddet för Mälaren på 
flera olika sätt 

a. Minskad utsläpp från enskilda avlopp. Nykvarns kommun bidrar genom 
utbyggnad av kommunalt VA till områden som Berga Ö, Sundsvik, 
Stensättra mfl. Områden som idag ligger med avrinning mot Mälaren.  

b. Begränsa risken av kemikalier 
c. Hårdare krav på båttrafiken i Mälaren 
d. Nykvarn skulle också kunna medverka till att ytterligare stärka skyddet för 

vattentäkt Mälaren genom annan omvägledning av trafik till Furås än 
genom primärt skyddsområde via Enhörnaleden 

Vi förutsätter en återkoppling från er på våra synpunkter och ett förbättrad samarbete i 
denna för oss mycket viktiga fråga.  
 
Nykvarns kommun 
 
 
Bob Wållberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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