SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-03-12

Plats och tid

Tekniska nämnden, kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:55

Beslutande

Lena Ingren (S), ordförande
Lars-Göran Liljedahl (S)
Robert Nuse (S)
Sture Nordberg (TUP)
Marit Normasdotter (V)
Daulat Ramtri (M)

Ersättare

Kayhan Hasret (S), Milojka Vratonjic (S), Lisa Hellsing (MP),
Alexandra Tuvell (SD), Jenny Karinsdotter (V), Markus Rydell
(KD), Boje Ericson (L)

Övriga deltagande

Lars Olson kommunledningsförvaltningen (§ 18), Peter Arnhjort,
Åsa Engwall, Linda Evjen, Åsa Forslund, Inger Larsson (t o m § 27),
Dag Nobenskiöld (t o m § 27), Senada Zilic (§ 20), Sofie Trulsson,
Maria Ehrnfelt (t o m § 27), Elisabeth Persson, Lars Karlsson

Utses att justera

Lars-Göran Liljedahl

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 2018-03-12

Sekreterare

Stefan Dayne (KD)
Birgitta Kylin-Majby
Solveig Nilsson (M)
Kristoffer Szubzda (SD)
Inga-Lill Strömqvist (S)

Paragrafer

26

Elisabeth Persson

Ordförande

Lena Ingren

Justerare

Lars-Göran Liljedahl
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2018-03-12

Anslaget den

Nedtas den

2018-03-13

2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

_________________________
Elisabeth Persson
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-12

§ 26
Yttrande över remiss - Regional vattenförsörjningsplan
(TEF/2017:182)
Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tjänsteskrivelsens bilaga 1 avseende yttrande
över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län till
Länsstyrelsen i Stockholms län som Botkyrka kommuns yttrande.
Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Sammanfattning

Den regionala vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Stockholmsregionen och det övergripande syftet med den är
att säkra dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett fler generationsperspektiv. Som långsiktig strategi framhålls att Mälaren är regionens viktigaste vattentäkt och bedöms fortsätta vara så för en mycket lång tid framåt.
Botkyrka kommun ser positivt på att Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till
regional vattenförsörjningsplan och ställer sig generellt bakom planens mål
och strategier. Kommunen delar åsikten att Mälaren är regionens viktigaste
vattentäkt, även i framtiden, men vill betona betydelsen av att prioritera
stora grundvattenförekomster i händelse av avbrott i leveransen av Mälarvatten och för kommande generationer.
Botkyrka kommun anser att grundvattenförekomsterna TullingeåsenEkebyhov, Riksten med Tullinge vattenverk, Uttran med Segersjö vattenverk och Vårsta bör prioriteras högre i den regionala vattenförsörjningsplanen.
Botkyrka kommun anser vidare att staten har ett ansvar att prioritera ett så
viktigt vattenverk som Tullinge och finner det anmärkningsvärt att staten
inte skyndar på utredningen och saneringen av PFOS i Tullingeåsen.
Ärendet

Tekniska nämnden har tagit emot Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län – remissversion 2017-11-10, för yttrande. Nämnden
har fått uppdraget att svara på remissen för Botkyrka kommun.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-15.
__________
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