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           Stockholms Läns Landsting 

           Att: Hanna Wiik    

           Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

RUFS 2050 – Diarienummer TRN 2017-0052. 

Syvab Himmerfjärdsverket har fått en förfrågan att komma med synpunkter rörande utställning av 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2015. 

 

Bakgrund:  

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut 

den långsiktiga riktningen för vår region. 

Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de 

kommande åtta åren. 

 

Synpunkter: 

Vi har tagit del av det mycket omfattande materialet. Här följer våra synpunkter. 

 Större fokus behöver läggas på framtida vattenförsörjning och avloppsvattenrening. Tydligare mål 
och delmål för dessa frågor måste sättas. 
Inom dessa mål bör även hanteringen av dagvatten tydligt framgå. 

 

 Framtida vattenbrist är ett hot som bör tas med i planeringen. 
 

 Lokalt omhändertagande av ovidkommande vatten behöver belysas. 
Ökad mängd nederbörd samt i perioder stora volymer nederbörd på kort tid orsakat av 
klimatförändringar bör tas med i framtida planering. 

 

 I denna regions framtida utveckling, då befolkningen ökar mycket på kort tid, måste ett större 
fokus läggas på utbildning av varje enskild individ då det klart framgår att hushållen har en 
betydande påverkan på det vatten som ska renas vid avloppsreningsverken. 
 

 Syvab anser att det uppströmsarbete som bedrivs i kommunerna som är anslutna 
till reningsverken bör lyftas upp och belysas. Uppströmsarbetet bedrivs för att 
minska flödet av främmande och farliga ämnen till Östersjön och allt vad det 
innebär med informationskampanjer till verksamheter, hushåll och skolor samt 
studiebesök. Arbetet gynnas av att kommunerna samarbetar. 
 

 

Med vänlig hälsning 

Carl-Olof Zetterman 

VD Syvab 
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