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YTTRANDE     2016-06-30 

Till     Ert dnr KS-2015/1646.520 
Huddinge kommun 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
141 85  HUDDINGE 

huddinge@huddinge.se 

VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun 
Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att lämna 
synpunkter på kommunens revidering av VA-utbyggnadsprogrammet från 2004. 

Vi vill härmed lämna våra synpunkter.	  Grunden för dessa är främst Naturskyddsföreningens 
strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur men också behoven av långsiktigt arbete mot 
alla former av miljö- och resursförstöring inklusive klimatförändringarna. 

Förslaget 
VA-utbyggnadsprogrammet handlar om behovet av och förutsättningarna för utbyggnad av 
kommunala vatten- och avloppslösningar främst i kommunens tidigare fritidshusområden. Dessa 
områden används i allt större utsträckning för permanentboende, vilket oftast innebär 
påfrestningar på befintliga enskilda VA-anläggningar. Förslaget innehåller prioriteringar mellan 
olika områdens utbyggnadstakt, där programmet från 2004 i huvudsak har följts. 

Synpunkter 
Förslaget omfattar inte t ex koloniområden. Det kan dock finnas risk för att även de (f d) 
koloniområden, som är försedda med stugor, på lite sikt behöver bättre VA-lösningar. I övrigt har 
naturskyddsföreningen inte anledning att ge synpunkter på kommunens prioriteringsordning 
mellan olika områden 

Vårt intresse ligger på det övergripande planet. Skäl för utbyggnad av kommunalt VA är behovet 
av att skydda våra sjöar och i många fall förbättra deras status. För detta finns ett övergripande 
regelverk, på såväl EU- och riksnivå som regionalt och kommunalt. Sjöarnas ekologiska, kemiska 
och kvantitativa status ska kontinuerligt mätas. Som anges i programmet har sjöarna Drevviken, 
Magelungen och Orlången god kemisk ytvattenstatus men endast måttlig ekologisk status. 

Naturskyddsföreningen vill med all kraft understryka behoven av att skydda våra sjöar och 
vattendrag mot övergödning och annan oönskad påverkan! Med klimatförändringarna kommer 
sannolikt vattenfrågor att få en allt större betydelse. Bl a i en rapport 2015 från Global Risk 
Perception Survey, World Economic Forum, rankas vattenproblem som den allra största risken 
framöver. I det sammanhanget ingår även några små sjöar i en svensk kommun. Vi måste värna 
vårt vatten! 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
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Naturskyddsföreningen i Huddinge 

Birgitta Andersson 
ordförande 
huddingekrets@gmail.com  


