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Svar på interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om
framtagande av en regiona l vattenstrategi
Raymond Wigg (MP) har ställt följande frågor till mig gällande framtagande av
en regional vattenstrategi:
1) Delar du min oro för de hot som finns för vattnet i Mälaren och kvalitén på vårt
framtida dricksvatten?
2) Ser du kopplingen mellan ett gott vatten och hälsa, och möjligheten att bedriva
en god sjukvård?
3) På vilket sätt arbetar du aktivt för att starta upp arbete med en regional
vattenstrategi?
4) På vilket sätt agerar du för att ta upp frågan om bred aktörsanalys inom
Mälardalsrådet?
Som svar vill jag anföra följande:
Stockholmsregionen står inför nya utmaningar till följd av de globala
klimatförändringarna. Vädret kommer att bli varmare och torrare sommartid och
varmare och blötare vintertid. Risken för extrema vädersituationer kommer att öka
över hela året. Den förändrade klimatsituationen kommer att innebära
konsekvenser såväl för regionen i stort som för landstingets verksamheter.
Regionens höga råvattenkvalitet kan försämras och bli ett framtida problem.
Dricksvattenkvaliteten kan hotas genom ökad frekvens av bräddning
(översvämning) från VA-systemet till dricksvattensystemet, ökad
vattentemperatur, ökad urlakning av föroreningar och näringsämnen, samt
saltvatteninträngning. En eller flera av dessa faktorer kan leda till att Mälaren slås
ut som vattentäkt.
Minskade utsläpp av kemiska ämnen och läkemedel bidrar till grundvatten av god
kvalitet. Säker hantering av kemiska ämnen, oljor och annat bidrar till att riskerna
för förorening av mark och vatten minskar. Genom ansvarstagande planering
bevaras Stockholms vattenresurser.
Landstinget ska vara hälsofrämjande och arbeta förebyggande genom att minska
miljö och hälsorisker med kemiska produkter och varor, minska miljörisker vid
användning av läkemedel, arbeta för minskade utsläpp av luftföroreningar och
minskat buller.
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Likväl som att vi verkar för att landstinget minskar sin egen miljöpåverkan
samverkar landstinget både regionalt, nationellt och internationellt. Samverkan för
att värna Stockholms vatten samt Östersjön krävs, exempelvis för minskade
utsläpp av läkemedel och kemikalier.
Arbetet pågår med framtagandet av en samlad regional miljöstrategi för vatten i
enlighet med landstingets budget 2012. Miljö- och skärgårdsberedningen bereder
ärendet och diskuterade senast på sitt möte den 23 februari kring strategins
innehåll. Syftet med strategin är att medverka till att bevara, utveckla och stärka
länets vattenmiljö. Detta är inte endast en intern strategi varför en viktig del i
framtagandet är en ordentlig aktörsanalys. Miljöperspektivet är det centrala.
Ändamålsenliga samarbetsformer får vara en fråga som aktualiseras utifrån
vattenmiljöstrategins slutsatser.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Gustav Andersson

