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SYNPUNKTER – SAMRÅD KOMMUNSTYRELSENS PLAN FÖR VATTEN OCH VA 

Steninge Natur- och Miljöförening lämnar härmed följande synpunkter. 

1. Vi saknar ett tydligt mål att rena spillvatten från läkemedel. 
 

2. Steninge Natur- och Miljöförening har haft en bra och konstruktiv dialog med LBVA 

under mer än 10 år, rörande bl. a. bräddningar från avloppssystemet.  

Vi känner oss delaktiga i att LBVA under 2020 genomförde en kapacitetsökning av 

Spillvattenpump 404 i Steninge. 

Teknik- och Fritidsförvaltningen involverades under 2018 och detta ledde till att extra 

provtagning genomfördes av det dagvatten som rinner ut i Steninge-viken.  

Prover skickades 2019 för s.k. Fekal källspårning. Resultatet visade, vilket vi boende i 

Steninge redan visste, att det finns mänsklig avföring som rinner ut i badviken. 

 

Fortsatt har pump 405 och 406 en ofördelaktig breddningshistorik med spillvatten 

rakt ut i ett Natura 2000-område norr om Steninge och i Glassvik. 

 

I Steninge finns fortfarande dagvatten som är kopplat till Spillvattenledningar. 

Detta måste åtgärdas! 

 

VA-problematiken är komplex och fortsatt arbete krävs för att komma till rätta med 

problemen! 

 

Vår erfarenhet är att det behövs ett tydligt samarbete mellan olika förvaltningar för 

att få saker att hända! 

Lokala föreningar, så som Steninge Natur- och Miljöförening, sitter inne med mycket 

information om lokala förhållanden. 

 

Vi efterlyser en mer konkret text om NÄR, VAR och HUR olika förvaltningar skall 

samarbeta.  

HUR skall förvaltningar bjuda in till lokalt engagemang? 

 

3. I tillståndet 1996 för Busörs ARV, finns villkor på underhåll och förbättring av 
tillhörande VA-nät.  



2 
 

Steninge Natur- och Miljöförening har sökt information från både LBVA och 

tillsynsmyndighet om vad som gjorts i Steninge under åren, men inte kunnat få fram 

några konkreta rapporteringar.  

 

En VA-plan måste leda till skärpning av ansvar och uppföljning av genomfört 

underhåll. 

 

Dessutom bör en VA-plan innehålla en beskrivning av hur denna information skall 

hållas offentlig på ett tillgängligt sätt för allmänhet med intresse. 
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