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Yttrande om Ingen övergödning – Strategi för Stockholms
län
Värmdö kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Ingen övergödning –
Strategi för Stockholms län, dnr. 501-12364-2104, senast den 31 december 2014.
Värmdö kommun har följande synpunkter:
I stora drag är Ingen övergödning – Strategi för Stockholms län i linje med Värmdö
kommuns uppfattning om vilka insatser som behövs för att övergödning ska kunna
minskas radikalt. En stor del av de åtgärder som länsstyrelsen förordar har Värmdö
kommun påbörjat.
Enligt Värmdö kommun är det nödvändigt för genomförandet av strategin och ytterst
miljömålet Ingen övergödning att staten tydligt konkretiserar vilka åtgärder som krävs
och av vem samt att alla förslag till åtgärder förhandlas om med berörd part. Bland annat
anser Värmdö att åtgärdsområdena kan konkretiseras genom att förslag till reducering
av övergödande ämnen anges i procent.
Värmdö kommun bedömer även att det bör förtydligas hur aktörer i olika geografiska
områden bör samverka om prioritering av åtgärder. Exempelvis transporteras
övergödande ämnen lång väg från kommuner uppströms till kommuner nedströms.
Värmdö kommun, som nedströmskommun till hela Mälardalsområdet, är beroende av
insatser från alla kommuner inom avrinningsområdet för att uppnå god status på vattnet
i kommunens skärgårdsområden. Det är därför önskvärt att strategin tydliggör vilka
åtgärder på lokal nivå som mest effektivt bidrar till att nå miljömålet Ingen övergödning.
En erfarenhet av samarbetet med forskningsstiftelsen Baltic Sea 2020 är att det har visat
sig nödvändigt att lägga ett ökat fokus på latrin i främst kustnära områden. Ska
övergödningen från enskilda avlopp minskas kan inte latrin tas om hand genom lokalt
omhändertagande baserat på kompostering i kustnära områden i landet. Näringen måste
föras bort och helst återföras till jordbruket där det är möjligt. Staten bör även överväga
den nomenklatur som används. Enskilt avlopp eller små avlopp stämmer dåligt in på
slam från sluten tank och latrin i en tunna som regelmässigt är ett avfall.
Gällande åtgärdsområde B önskar Värmdö kommun ett förtydligande av vad krav på
närproducerad och ekologisk mat i offentlig upphandling innebär. Enligt kommunens
bedömning är det önskvärt, men inte möjligt, att ställa mera långtgående krav på
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närproducerat. Kommunallag gör gällande att kommuner ska behandla alla medlemmar
lika och tillåter inte att enskild näringsidkare gynnas. Vidare gör EU:s upphandlingsdirektiv gällande att upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrens.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU ger upphandlande myndigheter
möjlighet att ställa miljökrav i upphandling. Detta kan dock göras under förutsättning att
principer om likabehandling och öppenhet beaktas. Det bör därför ses som avgörande att
upphandlingar utformas på så sätt att kravställningen inte strider mot europeiska
gemenskapens grundläggande principer om fri rörlighet av varor och tjänster. Att ställa
krav på geografisk närhet och regionala krav vid upphandlingar har bedömts stå i strid
med dessa, vilket framgår av EG-domstolens dom 243/98.
Under åtgärdsområde C bör utsläpp från sjötrafiken läggas till under rubriken möjliga
åtgärder.
Slutligen förordar Värmdö kommun att staten klargör vilket ansvar som åvilar
kommunen att initiera erfarenhetsutbyte lokalt. Värmdö kommun önskar att strategin
tydligare redogör hur uppföljning genomförs samt att det redan nu förtydligas hur
återrapportering ska ske från kommunen till länsstyrelsen när uppföljning av
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning genomförs.
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