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Hej!
Här kommer Käppalaförbundets svar på 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 RUFS 2050



För närvarande pågår utställningen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting har skickat ut underlaget till ett stort antal instanser, varav Käppalaförbundet är en.



Käppalaförbundet, som driver Käppalaverket på Lidingö, berörs av relativt få frågor inom ramen för RUFS 2050. Den enskilt viktigaste frågan för förbundets del är att det finns tillgång till ytor för mellanlagring av slam. Det produceras cirka 30 000 ton slam per år som behöver lagras inför slamspridning på åkermark. 



Det råder en brist på lagerytor i regionen och Käppalaförbundet är beroende av ett fåtal entreprenörer som kan erbjuda lagerytor. Därför arbetar Käppalaförbundet för att fler lager ska anläggas och planerar bland annat att anlägga ett slamlager i egen regi. 



Käppalaförbundets målsättning är att ta vara på växtnäring och mull så effektivt som möjligt genom att sprida slam på åkermark. För att detta ska vara möjligt krävs en fungerande logistik med möjlighet att lagra slam, helst i anslutning till jordbruksområden. Eftersom slammet produceras året runt men det mesta slammet sprids under sensommar och höst är den genomsnittliga lagringsperioden ungefär nio månader. Därför krävs att Käppalaförbundet har lagringskapacitet för minst 30 000 ton slam per år vilket kräver en yta på cirka 2 ha totalt. Denna yta kan vara uppdelad på flera mindre lager eller bestå av ett centrallager som hanterar hela mängden slam. 



Naturvårdsverket kom 2012 med ett förslag på en ny slamförordning som bland annat innehåller striktare gränsvärden för slam inför spridning på åkermark. Om dessa gränsvärden implementeras finns en risk att slam från Käppalaverket inte klarar kraven. Då är det särskilt viktig att det finns kapacitet för mellanlagring av slam inför alternativ slutanvändning. Ett möjligt alternativ till slamspridning på åkermark är förbränning. Även vid det alternativet finns behov av lagringskapacitet. 



Förbundet ser därför positivt på att förvaltningen tagit upp aspekterna av omlastning och lagring av avfall (avloppsslam är klassat som avfall) och att man ska säkerställa att det finns plats för detta i den framtida planeringen.



Övriga frågor tas upp och belyses i de separata remisserna ”Förslag till klimatfärdplan 2015” samt ”Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi”.  





För Käppalaförbundet
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