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Yttrande över förslaget till vattenprogram för Botkyrka kommun – Botkyrkas 
blå värden./ Diarie nr.  sbf/2014:77

Naturskyddsföreningen i Botkyrka - Salem har mottagit remissförslaget och konstaterar att 
fo rslaget a r mycket va l genomarbetat och omfattande. Eftersom remisstiden ga� r ut redan den 
31 oktober och att fo reningen fick remisshandlingarna sa�  sent som den 6 oktober sa�  har vi 
inte haft tid och mo jlighet att go ra na�gra djupare analyser av det omfattande materialet. Vi a r 
inte heller helt no jda med va� ra formuleringar.

Fo reningen anser att detta gedigna vattenprogram som omfattar hela kommunen bo r 
utformas sa�  att sa�  ma�nga som mo jligt av va� ra inneva�nare, fo retag och organisationer kan ta 
del av materialet. Detta kan ske genom att kommunen producerar en kortversion med mer 
sammanfattande beskrivningar, naturligtvis med hanvisningar till det fullstandiga 
programmet.

Slutligen vill vi pa�peka att det a r viktigt med regelbundna uppfo ljningar av programmet som 
ocksa�  bo r redovisas fo r allmanheten pa�  lampligt sa tt.

Naturskyddsfo reningen redovisar inledningsvis synpunkter pa�  dokumentet ”BBV bilaga 5.pdf 
” uppdelat pa�  huvudrubriker. Da refter svarar vi pa�  kommunens fra� gesta llningar enligt 
fo ljebrevet.

SJÖAR 

- Dessa bagge a� tga rder tycker vi att man bo r prioritera: 

1. Genom att so ka och mo ta problemsta llningarna ”uppstro ms” d v s fokusera pa�  orsaker 
och ka llorna kan mycket miljo resurser, tid och pengar sparas. Dessa orsaker kan vara 
allt fra�n biologiskt - kemiska, kommunalt organisatoriska till att vara av ekonomisk art.
Da rfo r bo r en analys av de sto rsta hindren go ras fo r att eliminera eller minska hindren.

2. Fokus pa�  insatser bo r ligga pa�  de mark och vattenomra�den som representerar 
ekosystemtjansters sto rsta ekonomiska va rden. Fo r t. ex. dricksvatten men a ven fo r 
rekreation och ha lsa. Ekosystemtjansterna ma� ste sta rkas i nutid fo r kommunens 
ha� llbara framtid och dess inneva�nare.   

- En ekonomisk uppskattning bo r go ras, fo r en eventuell fo rsamring eller fo rlust av dessa 
ekosystemtjanster, vad det skulle inneba ra, fo r Botkyrka kommuns ekonomi och 
utveckling. En ha� llbar kommun a r en i ho g grad en sja lvfo rso rjd kommun av 
ekosystemtjanster.

- En o kad redundans bo r utvecklas. ”Nya reservvattentakter” och reservgrundvattenka llor 
a r no dvandiga att utse innan t e x  Ma laren eller Bornsjo n eller na�gon av de andra 
nuvarande vattentakterna har fo rorenats.



- Projekt Born, startat av Stockholm Vatten och Nordkalk AB i Salems kommun, har 
tillkommit efter att man funnit reservvattentakten Bornsjo n har ho ga halter av fosfor i 
bottensedimentet. Detta kan hota kvalite1n pa�  dricksvattnet. Med kalkfilterdiken och 
strukturkalkning samt syresa ttning av bottenvattnet avses minska fosforla ckaget. 
Projektet indikerar stort behov av fler reservvattentäkter. 

VATTENDRAG
  

- Kagghamraa�n a r klassad som riksintresse fo r naturva� rden bl.a. pa�  grund av den unika 
fo rekomsten av havso ringar som vandra upp i a�n. Av denna anledning vill vi att 
myndigheterna bevakar omra�det ha� rdare na r det ga ller eventuella etableringar respektive
drift av miljo farliga verksamheter i Kagghamraa�ns avrinningsa�mra�de.

- Under rubriken A4 lvestaa�n pa�  sidan 141 "Pa�verkansanalys" sta� r att det att den skyddszon, 
som finns vid A4 lvestaa�n, bo r ha minskat na ringsla ckaget fra�n a�kermarken avseva rt. Vi 
undrar om det stammer?
A9 kern mellan Ha�gelby och A4 lvesta har ta ckdikning/draneringsro r. Kan det vara sa�  att 
kvave och fosfor fra�n a�kern rinner under denna skyddszon och kommer ”orenat” till 
ba cken? Bifogar en nytagen bild pa�  ett av draneringsro ren som leder till ba cken. Dagen 
efter ett regn sa�  ser man ett ganska stort flo de fra�n ta ckdikningen. Om man jamfo r 
vattenfo det i A4 lvestaa�n na ra Ha�gelby och flo det na ra A4 lvesta, sa�  o kar flo det kanske 2-3 
ga�nger. Enda rimliga fo rklaringen a r ta ckdikningen. Det kanske kravs fler ma tpunkter fo r 
att hitta ka llan till fo roreningarna. Motsvarande problemsta llning ga ller naturligtvis ocksa�  
i flera andra vattendrag i kommunen ,

KUSTVATTEN  
Vi  har valt att kommentera tva�  av de fyra kustvattenomra�dena i kommunen namligen  
Himmerfja rden och Kaggfja rden. O4 stersjo n a r ju som bekant pa�verkad av eutrofiering, 
kemikalier, o verfiske och plast. Rester av plast i mikro och nanostorlekar har pa� tra ffats i hela 
O4 stersjo ns vattenmassa och naturligtvis a r det ett problem aven i va� ra kustvattenomra�den.

-       Kaggfjärden och påverkan 
        Med sin bottentro skel ca 20 meter vid inloppet och la� ga vattenomsa ttning kan liknas vid
        ett innanhav i miniatyr. Med fo rha rskande sydvastvindar och stro mmar, utgo r den en 

kanslig del av Himmerfja rden. Na ringstillfo rseln fra�n kringliggande jordbrukslandskapen 
och enskilda avlopp, resulterar i la� g syrehalt och da� ligt siktdjup sommartid.

-      Fartygstrafik och svall
           Fartyg med bruttodraktighet pa�  4000 ton kommer an mer att pa�verka erosionen pa�  
           Kaggfja rdens strander, a ven vid sa�  la� ga farter som 5 knop.  Sa rskilt vid det smala   
           sundet, landtungan So derangska rr (allmant kallad ”Bla�ba rsudden”). 

- Det a r ytterligt olampligt att fo rla gga miljo farlig verksamhet i detta kansliga riksintresse-
omra�de. Ett av de fa�  naturliga reproduktionssta llen fo r havso ring i Sverige. Vid tilla ggning 
med fram back mano vrar kommer oundvikligt att o ka turbiditeten, grumla upp 
bottensediment och pa�verka bottenfaunan. 

 
Grödinge Båtklubb
Kaggfja rdens vattenmassa belastas va� r och ho st med kemikalier, ba� tbottenfa rger och da� ligt 
fo rbranda kolva ten fra�n motorer. Spolplattor saknas och borde finnas vid upptagningar fo r att
minska miljo belastningen.  

Himmerfjärden



Syvab, Himmerfja rdsverket med sina anslutna mer an 314 000 p/e, personekvivalenter 
belastar O4 stersjo n, trots ho ggradig rening. Fo rso k la r go ras att minska la kemedels- rester.

- Naturskyddsfo reningen i B-S fo resla� r kommunen att go ra en informationskampanj om 
varfo r medborgarna ma� ste minska tillfo rseln av plast till natur och SYVAB’s reningsverk.  
Te x undvika, plastmaterial och tva tta fleece klader som avger skadliga nanopartiklar av 
plast i va� ra vatten.

-  Vi efterlyser a ven en vetenskaplig studie hur man kan rena, avskilja plastpartiklar i mikro 
och nanostorlek fra�n utga� ende ”renat vatten” till O4 stersjo n. 

GRUNDVATTEN

- I mer an 100 a� r har grusa� sar exploaterats i Botkyrka och i Stockholmsregionen till nackdel
fo r dessa naturliga grundvattenresurser, tyva rr till fo rma�n fo r de mer sa� rbara 
ytvattentakterna. 

- En naturlig fo ljd borde bli att skydda de kvarvarande eventuellt oskyddade grusa� sarna i 
Botkyrka kommun, fo r all framtid. Enligt (7 kap miljo balken vattenskyddsomra�de) samt 
da r tillampligt a r, (9 kap Mb miljo farlig verksamhet)    

Nedan, våra svar på kommunens förslag på frågeställningar enligt följebrevet
  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG  ”inom ert ansvarsområde”

Fo reningars ansvar kan vara att sprida kunskap om va rna om va� ra na rliggande vatten. 
Enskilda medborgares ansvarsomra�den kan vara att pa�  frivillig basis medverka till rensning 
av sjo ar, a� ar och kuststra ckor. Att stimulera varandra att ta hansyn till naturva rden vid 
strander av sjo ar, vattendrag och kust. Ej fo rorena, skrapa ned, skapa ho ga bullerniva� er, ha� lla 
la� ga hastigheter med ba� t vid ha ckningstider, skonsam kemikalieanvandning och hantering vid
ba� tva� rd va� r och ho st, wc to mningar i avsedda sugstationer mm.
  

BUDGETPERIOD fram till 2021
Av de 32 uppraknade medtagna sjo arna i Botkyrka fo resla� r vi att restaurera fo rst de sjo ar 
och kuster som nyttiggo r medborgare och naturva rden mest. D v s da r flest medborgare 
kan fa�  meningsfull fritid och ha lsa. Samt bibeha� lla viktiga ekosystemtjanster.  

- Ett fo rslag a r att restaurering av den o vergo dda sjo n Uttran bo r go ras. Sjo n sta� r i 
fo rbindelse med Utterkalven som delvis a r inom Segersjo  vattenskyddsomra�de. Uttran 
erbjuder stora va rden fo r olika typer av rekreation. Sjo n har ocksa�  stora naturva rden. 

- EU s vattendirektiv 2000/60/EG pa�bjuder aktioner fo r att fo rba ttra vattenkvalite1n att 
uppna�  en godtagbar ekologisk och kemisk status. Detta a r fo renat med stora kostnader 
Da rfo r fo resla� s att kommunen samt myndigheter att so ka ekonomiska medel fra�n EU- 
bidrag i fo rsta hand. 

    
- En viktig fo rutsa ttning fo r att genomfo ra och pa� skynda en restaurering av sjo n Uttran 

a r att de tre bero rda kommunerna So derta lje, Salem och Botkyrka fo rdjupar ett 
konstruktivt samarbete mot na ringsla ckagen. Ett gott exempel a r Salems kommun som
har tagit i bruk ett nytt dagvattenreningssystem som mynnar ut i sjo n Uttran.



- Kommunen fo resla� s verka fo r ett fo rbud mot plastpa� sar. Forskning visar att 
plastpartiklar av nanostorlek av har pa� tra ffats i vattenlevande och terrestra 
organismer. 

VILJEINRIKTNING & AVGRÄNSNING

- Viljeinriktning, uppfattas av oss som ma� len. EU:s direktiv sa� va l som kommunens ma� l 
styr stor del av ambitionen. 

- Avgransning, vattenprogrammet omfattar logiskt allt vatten inom kommunens granser.
Men ekologi a r granslo s och kraver god samverkan o ver kommungranser, fo r att uppna�
ma� len. 

 

SAMARBETSOMRÅDEN med GRANNKOMMUNER  

             Vissa samarbeten go rs redan, men takten ma� ste o ka. Fo ljande samarbeten tycker vi a r 
sa rskilt viktiga:

- De na raliggande enskilda avloppen mellan kommungranserna.
- Ba� thamnar och marinors miljo pa� verkan
- Samarbeten fo r de Gro na kilarna med inga�ende vatten

ALLMÄNNA SYNPUNKTER

- Naturskyddsfo reningen i Botkyrka-Salem a r o vertygad om, att denna ambitio sa 
vattenplan med 9 klassade sjo ar, 3 vattendrag, 4 kustvatten och 10 grundvatten, 
praktiskt och beslutsma ssigt ska kunna vagleda politiker och tjansteman, sa�  bo r 
huvuddokumentet omvandlas till ett mer hanterbart underdokument. 

       
- Ett villkor fo r all tankt byggnation, t.ex. exploateringen av Tumba skog bo r rimligen vara en ur 

Vattenplanen va l genomtankt dagvattenlo sning, som inte strider mot EUs Vattendirektiv.

- Mot bakgrund av pa�ga�ende klimatfo randringar och o kad nederbo rd samt stora ha� rdgjorda 
ytor, beho ver fler dagvattenlo sningar uppfo ras snart.  

- Sjo ar, Vattendrag och Kustvatten a r sammanhangande ekologiska system, liknande de Gro na 
kilarna. Som leverera livsviktiga ekosystemtjanster.  

- Kommunen bo r ivra fo r bevuxna tak som kan ansamla och fo rdro ja tonvis med dagvatten till 
recipienter.

- Gamla vattendomar och niva� regleringar bo r ses o ver och fo rnyas, med tanke pa�  
klimatfo randringarna. 

- Vattenva� rdsplanen a r av sto rsta vikt fo r att na�  ma� len samt fo ljas fo r att undslippa dryga EU 
bo ter.  
 



Fo r naturskyddsfo reningen i Botkyrka Salem den 26 oktober 2016.

Jan Peter Falk Jan Govella

Ordfo rande Suppleant 

Fo reningskretsen Naturskyddsfo reningen Botkyrka-Salem med ca 1900 medlemmar  bildades
14 juni 1975 och inga� r i riksfo reningen som har 220 000 medlemmar.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem
Adress  c/o Arne So derbom ,  Rosendalsvagen 4 ,  147 63 Uttran
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