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Synpunkter på vattenplan för Upplands-Bro kommun  - Naturskyddsföreningen  i Upplands-
Bro 

 

Allmänt 

Naturskyddsföreningen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på remitterad 

Vattenplan för kommunen. Föreningen vill anföra följande. 

Naturskyddsföreningen tycker det är bra att en Vattenplan tagits fram. Arbetet har visat att 

mycket kunskap saknas om kommunens vatten. Ändå har arbetet en imponerande nivå.  

En hel del av planens slutsatser bygger på s.k. expertbedömningar, d.v.s. kvalificerade 

gissningar. Planen redovisar en lång rad åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen och normerna. 

Åtgärderna är såväl utredningar som praktiska åtgärder. Vattenplanen skall också revideras 

årligen vilket i stort sett innebär kontinuerligt arbete. För att inte planen skall riskera bli en 

"papperstiger" krävs att resurser.  

Föreningen vill därför se en plan, där tid och pengar redovisas för genomförandet av 

Vattenplanen. Föreningen bedömer därför att en tjänst för administrering av dessa frågor bör 

tillsättas. 

 

Tabell 1 och 2. Objekt som omfattas av vattenplan för Upplands-Bro kommun, sid 9 och 
15 
Vattendragen kompletteras med Granhammarsbäckens del väster om Lillsjön (Sofiero) samt 
Nygårdsbäcken tillförs listan. 

Sid 25 Karta Ekologiskt särskilt känsliga områden ESKO vänds rätt. 

Grundvatten:  
Uppsalaåsen – Lindormsnäs – Grundvattenförekomst åsar 
Uppsalaåsen – Toresta – Grundvattenförekomst åsar 

Åtgärdsförslag – finns inga för de största grundvattenförekomsterna i kommunen.  
Föreningen anser att kommunen bör arbeta för säkra skyddet av vattenförekomsterna. Det 
pågår nyexploatering av Toresta grustäkt som inte får förstöra resten av vattenförekomsten. 

Övrigt - Det bör i kommunens vattenplanering refereras till SGU:s grundvatteninventering från 
1997

1
. Här finns kartor med bedömda uttagsmöjligheter.  I vattenplanen står att 

uttagsmöjligheterna är okända, vilket inte är helt sant, sid 3 respektive 4.  Uttagsmöjligheter för 
berggrundvatten finns också geografiskt redovisad på karta. Kapacitetspumpningar har skett i 
vissa fall. 

 

För naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Per-Ola Björn 

PS!  Vi kommer in senare med en kompletterande lista med vattenrelaterade fåglar/hotade/EU-
arter.     

                                                 

1
 Anderberg, Johan, SGU serie An nr 4 Skala 1:50 000, Beskrivning till kartan över grundvattentillgångar i 

Upplands-Bro kommun, Uppsala 1997. 

 


